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السالم عليكم
قال اخلليفة الراشد عثمان بن عفان ]« :إن الله ليزع
بالسلطان ما ال يزع بالقرآن».
وهذه حقيقة ال مياري فيها عاقل؛ إذ إن النفوس املريضة
ال ترتدع بالوعظ والنصيحة أو إقامة احلجة ،بل ال بد
لها من عقوبة رادعة توقفها عند حدها ،وقد الحظ
مجتمعنا الكويتي خ�لال ال�س�ن��وات املنصرمة ظاهرة
غريبة لم يعهدها متثلت في اجلرأة غير املتناهية على
ثوابت األمة واالستهزاء أو الشتم لرموزها الكبار الذين
زكاهم الله تعالى من فوق سبع سموات وأخبر بأنهم من
أصحاب اجلنة ،ومات رسول الله [ وهو راض عنهم.
لقد ألف علماء املسلمني مئات اآللوف من الكتب ونشروا
آالف احمل ��اض ��رات وال� �ن ��دوات ل�ب�ي��ان ف�ض��ل ه ��ذا الدين
وم�ك��ان�ت��ه وف �ض��ل حملته م��ن ال�ص�ح��اب��ة -رض� ��وان الله
عليهم -ولم يتركوا شبهة من شبهات أع��داء الدين إال
وأجابوا عنها ،وفندوها ،وحذروا من إثارة الفنت والبلبلة
بني املسلمني وإثارة الفنت الطائفية التي حترق األخضر
وال�ي��اب��س ،وت�ن��ذر بتدمير املجتمعات وإث ��ارة العداوات
والكراهية بني الناس وطعنهم في أق��دس مقدساتهم،
لكن تلك التحذيرات تذهب دائما أدراج الرياح ما دام
هناك من يجعل دينه وعقيدته الطعن في ثوابت األمة
ومتزيق صفوفها والتشكيك في تاريخها ورموزها.
لقد حسم مجلس األمة الكويتي في مداولته الثانية
قانون عقوبة اإلعدام للمسيء للذات اإللهية أو الرسول
[ أو أمهات املؤمنني رضوان الله عليهم.
وغ� ّل��ظ القانون العقوبات على ك��ل م��ن مي��س أو يطعن
في تلك الثوابت ،وترك القانون مجاال لتوبة الطاعن

املراسالت
دولة الكويت

ص.ب  27271الصفاة
الرمز البريدي 13133
هاتف( 25362733 :مباشر)
 25348664-25348659داخلي ()2733
فاكس25362740 :

وتخفيف العقوبة عنه بالرغم من أن كثيرا من الفقهاء
يرون أن احلد ال يسقط بالتوبة.
ولقد وقفت احلكومة موقفا إيجابيا من التصويت على
سوغ بعض
القانون ووعدت بعدم رده إلى املجلس ،بينما ّ
النواب رفضهم للقانون مبسوغات واهية ال تنطلي على
أح��د ،منها عدم تعميم العقوبة على منتقدي األئمة
وفاطمة رضي الله عنها ،ومنها أن عقوبة الطعن في أم
املؤمنني عائشة -رضي الله عنها -التي أمر الله بها هي
اجللد وليست اإلعدام ،وال شك أن تلك األعذار واهية
وال تصمد أم��ام املنطق واألدل��ة الشرعية ،فهل هناك
مسلم يطعن في فاطمة -رضي الله عنها -أو أئمة أهل
البيت؟!
ال شك أن ه��ذا القانون يثبت ب��أن الشعب الكويتي هو
شعب مسلم متمسك بدينه وال يرضى أن يتم املساس
بعقائده وثوابته ،كما أن��ه يثبت أن الشعب يستطيع
من خ�لال مجلس األم��ة أن يشرع ما يريده من قوانني
إس�لام �ي��ة إذا ص��دق��ت ال�ن�ي��ة وت �ض��اف��رت اجل��ه��ود ،وأن
العلمانيني الذين يراهنون على حتويل املجتمع إلى
مجتمع علماني ق��د أس�ق��ط ف��ي أي��دي�ه��م وأي�ق�ن��وا بأن
الشعب الكويتي املسلم لن يسمح لهم بتحقيق آمالهم.
نسأل الله تعالى أن يوفق القائمني على شؤون البلد إلى
ما فيه منفعة البالد والعباد ،وأن تسكت تلك األصوات
النشاز التي ما فتئت حترض على ثوابت األمة وتستغل
مساحة احلرية إلفساد الناس.
يقول ال��رس��ول [« :حل� ّ�د يقام في األرض خير من أن
ميطروا أربعني صباحا».

حساب مجلة الفرقان
بيت التمويل الكويتي
01101036691/2

االشرتاكات

االشتراكات السنوية

<  15دينارا لألفراد (أول مرة)
<  11دينارا التجديد ملدة سنة
<  25دينارا للمؤسسات والشركات داخل

الكويت أو ما يعادل  83دوالرا أمريكيا
ملثيالتها خارج الكويت.
<  15ديناراً كويتياً (للدول العربية)
<  20ديناراً كويتياً (للدول األجنبية)

وكالء التوزيع
< دولة الكويت :املجموعة اإلعالمية العاملية
هاتف -24826820/1/2 :فاكس24826823 :

فتاوى
الفرقان
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كما أن الحسنات في مكة مضاعفة كذلك
السيئات تضاعف
> م��ا ق��ول فضيلتكم فيمن حت��دث��ه نفسه
بالشخوص ع��ن ح��رم الله تعالى والتحول
منه بحجة أن مكة يضاعف بها السيئات
وأن���ه م��رت �ك��ب ل�ل�ش�ه��وات وم �ض� ّ�ي��ع للصلوات
وممض وقته في سهو ولهو،
ومقترف للكبائر
ٍ
وما مدى صحة القول :إن ابن عباس رضي الله
عنه كان ِ ّ
يفضل اإلقامة في الطائف خشية
مضاعفة السيئات في مكة؟
< مكة ش ّرفها الله أشرف البقاع وأفضلها؛ ولهذا
ق��ال ال�ن�ب��ي[ ي��وم خ��روج��ه« :وال �ل��ه إن��ك ألحب
البقاع إل��ى الله ول��وال أن قومي أخرجوني منك
ما خرجت» ،فهي أفضل بقعة على وجه األرض
َّ
وفضلها واختارها ،فالسكن فيها خير
ش ّرفها الله
وينبغي له إذا سكنها أن يستقيم على طاعة الله
ويعلم كما أن احلسنات مضاعفة فيها فالصالة
فيها مبئة ألف صالة فيما سواها ،كذلك السيئات
تضاعف فيها ،بل يعاقب العبد بالهم بالسيئة وإن
لم يفعلها كما قال الله ج َّل وعالَ { :و َم � ْن يُ��رِ ْد فِ يهِ

ِب ِإلحْ َ ٍاد ب ُ
ِيم} (احلج )25 :وكون
ِظل ْ ٍم نُذِ ْق ُه مِ ْن َع َذ ٍ
اب أَل ٍ
اإلنسان يفر منها بدعوى سيطرة شهواته وهواه فهذا
خطأ ،بل ينبغي أن يبقى ويحاول ترويض نفسه على
الطاعة وإلزامها بالعمل الصالح فلعله إن شاء الله أن
يو َّفق ويستقيم.
وم��ا ي��روى ع��ن اب��ن عباس أن��ه خ��رج منها خ��وف�اً من
مضاعفة السيئات ،فابن عباس خ��رج منها ألم��ر ما
من األمور؛ ألنه إذ ذاك لم يكن على اتفاق مع عبدالله
ابن الزبير رضي الله عنهما فلم يكن خروجه للطائف
ألجل هذا إمنا كان خروجه لعدم اتفاقه مع عبدالله
ابن الزبير رضي الله عن اجلميع ،وإال فالبقاء مبكة
قدر له ذلك وهو ليس بالزم ،فاإلنسان يسعى
خير ملن ّ
قدر له
في الرزق وطلب الرزق في أي مكان لكن من ّ
السكن في مكة وبقي فيها رجاء مضاعفة احلسنات
والزيادة من اخلير ،فهو عمل صالح وال شك وال ينبغي
للمسلم أن يعمل املنكر مبكة ،بل ينبغي للذي مبكة أن
يرتدع ويعلم أن هذا مكان له شأن وفضل وال ينبغي له
أن يستخف بحرمات الله وبحرم الله.

تعليق صور األموات ..منكر
> توفي زوج��ي ،وألن�ن��ي أحبه ووف��اء ومحبة مني
ل��ه أم ��ام نفسي وأوالدي علّقت ص��ورت��ه ف��ي أحد
املجالس في املنزل تقدير ًا ملكانته في نفسي وفي
نفس اجلميع ،فقالت لي إحدى احلاضرات :إن هذا
العمل ال يجوز فما رأي فضيلتكم؟
< ما قالته لك األخت الناصحة من أن هذا العمل ال
يجوز ه��و احل��ق؛ ف��إن تعليق ال�ص��ور ف��ي املجلس أمر
يذكرك باملصائب دائماً
منكر ،وألن وضعها في مجلسك ِ ّ

واألحزان فكلما رأيت هذه الصورة ِ ّ
تتذكرين زوجك وفي
ذل��ك ح��زن وب�ل�اء ،فالواجب ع��دم تعليقها وإخراجها
من املجلس وإنزالها والرضا والصبر على قضاء الله
وق ��دره ،ومحبة زوج��ك ت�ك��ون ب��ال��دع��اء ل��ه والستغفار
الله له الدعاء الله له والصدقة عنه هذا هو الواجب
عليك ،والقيام على تربية أوالده واحملافظة على ذلك.
أما القيام بتعليق الصور فمن البدع املنكرة التي جاءت
الشريعة بالنهي عنها والتحذير منها.

أنت مخيرة
ِ
> لقد ن��ذرت أن أعطي صديقة لي خ��امت ذهب،
فهل ي�ج��وز أن أعطيها قيمة اخل ��امت م � ً
�اال بدل
الذهب؟

< تخ ّيرين بني أن تعطيها ما نذرت أو ِ
تكفّري كفارة
ميني وهي إطعام عشرة مساكني أو كسوتهم أو عتق
رقبة ،فإن لم جتدي فصومي ثالثة أيام.

عبارة ..فشل الرسول ..فيها إساءة أدب
> م ��اذا ع��ن ال ��ذي ي �ق��ول :إن الرسول[
فشل في دعوته في مكة؟
< كل هذا كالم فيه بشاعة ،فالرسول[
دع���ا مب �ك��ة واس��ت��ج��اب ل ��ه م ��ن استجاب
وه��م قلّة وأس��س دع��وت��ه ف��ي مكة ،أم��ا أن
ن �ق��ول ف�ش��ل ف�ل�ا ،إمن��ا أدى دع��وت��ه وأدى
رسالته وهاجر معه من مكة مجموعة من
الصحابة ،فالقول بالفشل وأنه عجز وفشل
فال ،والله ج َّل وعال بينّ له أن عليه التبليغ:
س َعلَيْ َك ُه َدا ُه ْم َولَكِ َّن اللَّ َه يَ ْهدِ ي َم ْن
{لَيْ َ

يَ� َ
�ش��اءُ} (ال�ب�ق��رةَ { ،)272 :ق�� ْد نَ� ْع�ل َ� ُم ِإ ّنَ ُه
َ
َ
ّ
ُ
ُ
ُ
�ذِ
لَ َي ْح ُزنك ال� ي يَ�ق��ول��ونَ} (األن�ع��ام،)33 :
وقوله سبحانهَ { :فل َ َعلَّ َك بَ ِ
اخ ٌع نَف َْس َك َعلَى
آثَارِ ِه ْم ِإ ْن لَ ْم يُؤْمِ نُوا بِه َذا الحْ َ دِ ِ
يث أَ َس ًفا}
(الكهف ،)6 :ولكن أن نقول بهذه العبارة
«فشل الرسول» فهذه عبارة سيئة فيها قلة
أدب في مقام النبي [ ،فالواجب على
من تكلم بها أن يتوب إل��ى الله ،ولعل له
مقصد حسن مبعنى أن قريشاً لم ينقادوا
كلهم ،لكن ال ينبغي التعبير بهذه العبارة
التي فيها سوء أدب مع الرسول[.

مسألة في اإلرث
> أم ت��وف�ي��ت م�ن��ذ س��ت س �ن��وات ول�ي��س لها
زوج وال أق ��ارب س��وى ث�لاث ب�ن��ات وولدين
وق�ب��ل وف��ات�ه��ا ت��رك��ت ع�ن��د ابنتها الكبرى
مبلغ ًا ق��دره ع�ش��رون أل��ف ري��ال لتحتفظ
ب ��ه ع �ن��ده��ا حل�ي�ن ت�ط�ل�ب��ه م �ن �ه��ا ،وتقول
البنت الكبرى إنها صرفت املبلغ دون إذن
يتيسر
والدتها ،وف��ي نيتها إرج��اع��ه حني
َّ
لها ول��م تخبر أختيها وأخويها ب��ه ،واآلن
قد جمعت املبلغ فهل عليها إث��م ألنها لم
تبلغ إخوانها بأن لديها مبلغ عشرين ألف
ري��ال وه��ل يلزمها ك�ف��ارة ،علم ًا بأنه ليس

في نيتها السكوت عن هذا املبلغ إال بسبب
عدم اكتمال املبلغ معها وما هو نصيب كل
بنت وولد من العشرين ألف ريال؟
< ال��واج��ب عليك أن ت ��ردي ال�ع�ش��ري��ن ألف
ريال إلى الورثة وجتبريهم بأنها كانت أمانة
عندك وكان املفروض أال تأخذي شيئاً منها؛
فإن هذه الفلوس مشتركة بينك وبني أختيك
وأخويك فهي بينكم للذكر مثل حظ األنثيني
وتقسيم العشرين ألفا على سبعة أسهم لكل
بنت سهم ولكل ذكر سهمان.

تعليق الحجاب..
ال يجوز
> هل يجوز ملن به مرض نفسي
أن يعلّق حجاب ًا في جسمه أو في
مالبسه حلفظه من الشياطني؟
جزاكم الله خيراً.
< تعليق احلجب ال يجوز سواء من
القرآن أو من غير القرآن وإن كان
من غير القرآن فهو أشد حترمياً؛
فالنبي[ قال« :إن الرقى والتمائم
وال �ت��ول��ة ش� ��رك» ،ف��ال�ت�م��ائ��م شيء
يعلقونه على األوالد يزعمون أنه
يقيهم ال�ع�ين ،وه��ذا ال يجوز فإذا
ك��ان م��ن غ�ي��ر ال �ق��رآن ف�ق��د أجمع
العلماء على حترميه ،وإمنا اختلفوا
فيما إذا كان من القرآن ،والصحيح
حتى لو كان من القرآن فإن تعليقه
ال ي�ج��وز ألن��ه ي ��ؤدي إل��ى أن يكون
وسيلة لتعليق غير ال �ق��رآن ،وألنه
قد يدخل به دورة املياه فيكون فيه
إهانة للقرآن فينبغي للمسلم التر ّفع
عن ذلك.

> م��ا احل �ك��م ال �ش��رع��ي ف�ي�م��ن ي��ق��ول :إن
ال �ن �ب��ي[ أخ �ط��أ ع �ن��دم��ا ق� ��ال« :ال يرد
القضاء إال الدعاء» وكان الواجب أن يقول:
«ال يرد القضاء إال الله ثم الدعاء»؟
< ه��ذه مقولة بشعة وخبيثة فال ينبغي هذا؛
ألن الرسول[ مخبر عن اللهَ { :و َما يَن ِْط ُق َعنِ
وحى} (النجم- 3 :
�ي يُ َ
الْ َه َوى ِإ ْن ُه� َو إ اَِّل َو ْح� ٌ
 ،)4فهو يقول« :وال ي��رد القدر إال الدعاء»،
والدعاء املراد به دعاء الله ،فدعاء الله ورجاؤه
يصرف الله ب��ه ع��ن العبد م��ا ميكن أن يكون

عليه فال يرد قدر الله الذي قدره إال أن تدعو
الله ،فالله ف ّعال ملا يريد{ :يمَ ْ ُحو اللَّ ُه َما يَ َشاءُ
�ت} (ال��رع��د .)39 :أم��ا أن يقول :أخطأ
َويُ�ثْ� ِب� ُ
الرسول ،وملاذا لم يقل كذا ،فهذا إلزام لرسول
الله[ مبا ليس بالزم له فهو أخبر عن الله أن
دعاء الله يرد قدر الله ،فالعبارة هذه عبارة
مشينة ال ينبغي للمسلم في مقام
النبوة أن يع ّبر بجنس هذه
العبارة اخلاطئة
في نفسها.
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المحليات

محمد العمر :تربية النشء والشباب على قراءة القــ
أك� � ��د م� ��دي� ��ر إدارة ال� � ��دراس� � ��ات
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ف���ي وزارة األوق�� ��اف
والشؤون اإلسالمية محمد العمر
أن الطموح كان كبيرا عند إنشاء
ادارة الدراسات ،وأنه شخصيا كان
يحلم بأن يأتي اليوم الذي يشاهد
فيه حافظ ًا وحافظة للقرآن الكرمي
في كل بيت في دولة الكويت.
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نواب :حظر تشغيل الرجال في
محالت بيع المالبس النسائية الخاصة
وصالونات التجميل والمعاهد
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ق ��دم ال� �ن ��واب أس��ام��ة امل� �ن ��اور وم �ح �م��د هايف
ود.م�ح�م��د الهطالني وب��در ال��داه��وم اقتراحا
بقانون بشأن حظر تشغيل الرجال في األماكن
واحملالت املخصصة للنساء ،مع إعطائه صفة
االستعجال ،وجاء في القانون:
م��ادة  :1يحظر على أصحاب األعمال تشغيل
ال ��رج ��ال ف ��ي احمل �ل�ات ال �ت��ي ي�ق�ت�ص��ر عملها
على تقدمي خدمات للنساء فقط ،وعلى وجه
اخلصوص في املجاالت اآلتية:
أ -عروض وبيع املالبس النسائية اخلاصة.
ب -ص� ��ال� ��ون� ��ات جت��م��ي��ل ال � �س � �ي� ��دات وبيع
مستحضراتها.
ج  -املعاهد الصحية النسائية.
مادة  :2يحظر على أصحاب احملالت واألقسام
سالفة الذكر وضع املالبس النسائية اخلاصة
على واجهات تلك احملالت أو األقسام.
م��ادة  :3يتم تخصيص أم��اك��ن خاصة أو أيام
محددة للنساء في املالعب والصاالت الرياضية
وأحواض السباحة بالفنادق والنوادي الصحية
والرياضية العامة واخل��اص��ة ويحظر تشغيل
الرجال بها.
مادة  :4على وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
عدم استقبال تصاريح وأذون��ات عمل لتشغيل
الرجال في احمل�لات واألماكن احمل��ددة باملواد
السابقة.
م��ادة  :5على جميع أص�ح��اب األع�م��ال توفيق
أوضاعها وفقا ألحكام هذا القانون خالل ثالثة
أشهر من تاريخ نشره باجلريدة الرسمية.

وأض� � ��اف ف ��ي ك �ل �م �ت��ه ف ��ي امللتقى
األول الذي نظمه مركز القراءات
القرآنية التابع الدارة الدراسات
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ف ��ي وزارة األوق�� ��اف،
حت��ت ش�ع��ار« :رواد علم القراءات
ف��ي ال�ك��وي��ت» :ال�ي��وم أش��اه��د بعض
آث��ار احل�ل��م ،ولعل مركز القراءات
ال�ق��رآن�ي��ة أح��د آث� ��اره ،مشيرا إلى

اجل � �ه� ��ود ال� �ك� �ب� �ي ��رة ال� �ت���ي بذلها
القائمون على ه��ذا امل��رك��ز الذين
دف�ع��وا ف��ي سبيل إب��راز ه��ذا املركز
ليتحول م��ن م�ج��رد ف�ك��رة صغيرة
إلى مركز من مراكز إدارة الدراسات
اإلسالمية الكبيرة.
وزاد :ت��ك��وي��ن م ��رك ��ز ال � �ق� ��راءات
القرآنية ينبئ ع��ن مستقبل كان

الشهاب :احلكومة لن ترد قانون املسيء للذات اإللهية

مجلس األمة يقر قانون تغليظ العقوبة على
المسيء للذات اإللهية والرسول وأمهات المؤمنين
أقر مجلس االمة في مداولته الثانية قانون
تغليظ العقوبة على املسيء للرسول[
وعرضه وأزواجه بأغلبية  40صوتا مقابل
عدم موافقة  6أعضاء هم :أحمد الري،
وص��ال��ح ع��اش��ور ،وع�ب��داحل�م�ي��د دشتي،
وع��دن��ان امل �ط��وع ،وع��دن��ان عبدالصمد،
ومحمد الصقر.وقد أضاف املجلس جرما
ج��دي��دا يعاقب عليه ال�ق��ان��ون باإلضافة
للطعن في الذات اإللهية أو القرآن الكرمي
أو األنبياء أو عرض الرسول وأزواجه ،بأن
يعاقب بالعقوبة نفسها وهي اإلعدام لكل
مسلم ادعى النبوة.
ودع ��ا املجلس ال�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة عبارة:
«تنفيذ احلكم بعد استتابة القاضي للمتهم
ووجوب إذا أصر على رفض التوبة».
ومن جانبه أكد وزير العدل وزير األوقاف
وال �ش��ؤون اإلس�لام�ي��ة جمال الشهاب أن
احلكومة ل��ن ت��رد ق��ان��ون تغليظ العقوبة
على املسيء إلى ال��ذات اإللهية واألنبياء
والرسل ِ
وعرض الرسول وأزواجه.
وقال الشهاب في تصريح صحفي عقب
انتهاء جلسة مجلس األمة :إن ما نرجوه
بعد إق��رار قانون تغليظ عقوبة املساس
بالذات اإللهية واألنبياء والرسل ِ
وعرض
ال��رس��ول ال �ك��رمي وأزواج� ��ه والتعبير عن
احترام الرسول وآله أن يكون هذا االحترام

ممتدا بيننا».
وأضاف أن احترام املقدسات ال يتناقض
مع املواثيق الدولية« :فحرية التعبير ال
تعني املساس مبقدسات األمم» ،مبينا أن
الرسالة التي يوجهها هذا القانون هي أن
ل��دى املجتمع الكويتي خطا أحمر يتعلق
بالله ورسوله وآل بيته وازواجه.
وذك��ر أن ال��ذي ي��ري��د أن ي�ج��ازي املسيء
إلى الرسول الكرمي ينبغي أال يسيء إلى
اآلخرين ،وعليه أن يعرف أن بني املسلمني
األخوة والتواصي والتراحم« :فاملسلم ليس
بس َّباب وال ل ّعان».
وبسؤاله عما إذا كان ق��رار مجلس األمة
يتعارض مع فتوى جلنة اإلفتاء في وزارة
األوقاف ،أوضح الوزير الشهاب أن مجلس
األم��ة م��ن املمكن أن ي��أخ��ذ ب ��آراء أخرى
غير رأي جلنة اإلفتاء« :فالفقه والتراث
اإلس�لام��ي واس �ع��ان وف�ت��وى جلنة اإلفتاء
ي�س�ت��رش��د ب�ه��ا ول�ي�س��ت م �ل��زم��ة ،والقرار
األخير للمجلس».
وأوض��ح أن ه��ذا القانون أخ��ذ بأغلب ما
ورد في فتوى جلنة اإلفتاء ولم يعارضها،
مشيرا إلى أن النقاش اآلن حول القانون
انتهى« :ونسأل الله أن يثيب من بادر به،
وأال ي �ك��ون ه��ذا ال �ق��ان��ون سببا لإلساءة
بيننا».

ــرآن وحفظه أبرز تحديات «الدراسات اإلسالمية»
اجلميع يتطلع ال �ي��ه ،ب��أن تتمكن
اإلدارة م��ن إي �ج��اد ح �ف��اظ وق ��راء
وع� �ل� �م ��اء ل� �ل� �ق���راءة ،ت��ن��اف��س بهم
ال�ك��وي��ت ف��ي احمل��اف��ل العاملية على
امل �س �ت��وي�ين ال��ع��رب��ي واإلس�ل�ام���ي،
راجيا أن تشيع الفكرة وهذا العلم
ال �ق��رآن��ي ح�ت��ى ي�ت��م إي �ج��اد املئات
من املتخصصني في علم القراءات

القرآنية.
وتابع العمر تربية النشء والشباب
على قراءة القرآن الكرمي وحفظه،
م��ن أب��رز التحديات ال�ت��ي واجهته
إدارة الدراسات اإلسالمية ،مضيفا:
ومل���ا ك��ان��ت ال� ��دراس� ��ات ت �ض��م كافة
قطاعات القرآن الكرمي في الوزراة،
فقد كانت التطلعات تنصب نحو

احل� �ص ��ول ع �ل��ى اك �ت �ف��اء ذات� ��ي من
اخلريجني واخلريجات احلافظني
ل �ك �ت��اب ال� �ل ��ه ،م ��ؤك ��دا أن اجلميع
يتعطش لتحقيق هذا الرجاء.
وأوضح :أن وزارة األوقاف لم تستطع
م��واج��ه ال �ت �ح��دي وح ��ده ��ا؛ األم��ر
الذي اضطرها للبحث عن طاقات
من خارج دولة الكويت.

الكويت 16 :مليار دوالر المبلغ المتبقي من التعويضات على العراق

جنيف ( -كونا) :شدد رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان
العراقي خالد أحمد املضف على احلاجة ملواصلة
اإليداع املنتظم في صندوق التعويضات لنسبة ٪5
من العائدات اآلتية من مبيعات كل صادرات النفط
واملنتجات النفطية والغاز الطبيعي للعراق.
وأوضح املضف في كلمة الكويت في افتتاح الدورة
الـ 73للجنة األمم املتحدة للتعويضات أن اإليداع
املنتظم يأتي وفقا لقرار مجلس األمن رقم 1956
لسنة  2010إضافة إل��ى نسبة  ٪5من قيمة أي
مدفوعات غير نقدية للنفط واملنتجات النفطية
والغاز الطبيعي.
وأع ��رب امل�ض��ف ع��ن شكر دول��ة ال�ك��وي��ت ملجلس

اإلدارة وأمانة اللجنة على توزيع مبالغ التعويض
للكويت في كل من السابع من أكتوبر  2011و26
يناير و 26أبريل  2012وذلك وفقا للمقرر .267
كما أع ��رب ع��ن تطلع ال�ك��وي��ت مل��واص�ل��ة استالم
كامل املبلغ املتبقي وقميته نحو  16مليار دوالر
على دفعات مستقبلية ربع سنوية ،مشيدا في هذا
الصدد باستمرار العراق في آلية التحويل التي مت
إنشاؤها في السابق حتت مراقبة جلنة اخلبراء
املاليني مؤكدا أن هذا سيضمن استمرار العراق
في الوفاء بالتزاماته وفقا ملا نصت عليه أحكام
الفقرة  21م��ن ال�ق��رار  1483لسنة  ،2003كما
رحب باجتماع جلنة األمم املتحدة للتعويضات مع
جلنة اخلبراء املاليني بصفة منتظمة.

وطالب بضرورة النظر في اقتراح الكويت بعقد
اجتماع آخر للمزيد من املشاورات حول اجتماع
ال �ك��وي��ت وال� �ع ��راق ب��رع��اي��ة جل�ن��ة األمم املتحدة
ل�ل�ت�ع��وي�ض��ات مل�ن��اق�ش��ة م��وض��وع امل �ب��ال��غ املتبقية
واملستحقة الدفع للكويت إذ لم يتم إحراز أي تقدم
في هذا الصدد منذ انعقاد االجتماع األول في
مايو  2009في العاصمة األردنية عمان.
ف��ي ال��وق��ت ذات ��ه ج ��دد امل �ض��ف ال��ت��زام الكويت
واس�ت�ع��داده��ا ملناقشة م��وض��وع مبالغ التعويض
املتبقية واملستحقة لها من خالل هذه اآللية وحتت
رعاية جلنة األمم املتحدة للتعويضات الفتا إلى أن
الكويت تنتظر إخطارا إيجابيا من حكومة العراق
في هذا اخلصوص.

أع �ل �ن��ت جل �ن��ة زك� ��اة ال �ش��ام �ي��ة وال �ش��وي��خ عن
م�ش��ارك�ت�ه��ا ف��ي م �ع��رض ال �ك �ت��اب اإلسالمي
السنوي الثامن وال�ث�لاث�ين امل�ق��ام على ارض
امل �ع��ارض ال��دول�ي��ة مب�ش��رف ،وذل��ك ف��ي إطار
إسهاماتها في نشر الوعي الديني والتربوي
وتعزيزهما بني مختلف شرائح املجتمع.
وفي سياق متصل ،أكد مدير عام جلنة زكاة
الشامية وال�ش��وي��خ س��ال��م احل�م��ر أن اللجنة
تواصل املضي قدما في مشاريعها املختلفة
خ �ل�ال ال� �ع ��ام احل ��ال ��ي ،وت �س �ت �ه��دف حتقيق
األهداف الدعوية والتثقيفية والتربوية ملختلف
الفئات واألعمار من مواطنني ومقيمني على
أرض الكويت الطيبة.
وأوضح احلمر في تصريح صحافي أنه انطالقا

من ذلك تواصل جلنة زكاة الشامية والشويخ تنفيذ
واحد من أبرز مشاريعها األساسية وهو مشروع:
«حامل املسك» مبينا أنه في هذا اإلط��ار قامت
اللجنة بتوزيع أشرطة وأقراص مدمجة (سي دي)
تتضمن سور القرآن الكرمي على معظم مساجد
الكويت والسادة املتبرعني الكرام؛ حيث تتضمن
ت�ل�اوات ل�ع��دد م��ن أب��رز ق��راء ك�ت��اب ال�ل��ه تعالى،
ومنهم :الشيخ مشاري العفاسي ،والشيخ خالد
اجلهيم ،والشيخ ماجد العنزي ،وق��راء املسجد
الكبير وغيرهم ،كما مت توزيع خطب ومحاضرات
وكتب وكتيبات للشيخ عدنان عبدالقادر.
وأض��اف احلمر قائال :مت توزيع كتيبات منوعة
ض�م��ن إص�� ��دارات م �ش��روع ح��ام��ل امل �س��ك على
ال��وزارات والديوانيات والهيئات احلكومية ،كما

مت توزيع كتيب بعنوان« :ما ينفع املسلم بعد
وفاته» ،بالتنسيق مع صندوق إعانة املرضى
ف��ي جميع مستشفيات ال�ك��وي��ت ،فضال عن
توزيع نسخ من املصحف الشريف في العديد
من املساجد املوجودة في أنحاء البالد.
وف��ي ختام تصريحه الصحافي ،وج��ه مدير
عام جلنة زكاة الشامية والشويخ سالم احلمر،
الشكر إلى أهل الكويت من مواطنني ومقيمني
على تبرعاتهم لدعم وتعزيز مشاريع اللجنة
ومن بينها مشروع حامل املسك ،مشيرا إلى
أن ه��ذا الدعم واملساندة أن دال على شيء
فإمنا يدالن على املعدن األصيل الذي يتمتع
به هذا الشعب الكرمي ال��ذي ال يدخر وسعا
ويبذل الكثير من اجل نشر الوعي والثقافة.
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درا�سات �شرعية

احلكمـة ضالـة املؤمن ()50

هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان؟!
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د .وليد خالد الربيع ()
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ه ��ذه اآلي ��ة ال �ك��رمي��ة م��ن ال �ق��واع��د ال �ق��رآن �ي��ة ،وم ��ن احلكم
الربانية ،التي ترغب املؤمن فيما عند رب��ه ،وتبني جزيل
كرم الله تعالى ،وواسع رحمته ،وحتث العبد على بذل وسعه
لنيل فضله ،واالستكثار من بره وإحسانه.
قال الطبري في تفسيرها« :يقول َت َع َ
الى ِذك� ُ�ر ُهَ :ه� ْ�ل َث َواب
الدن َْيا َع َم َل ُه،
َخ ْوف َمقَ ام ال َّله تعالى لمِ َ ْن َخ ُ
افه َف َأ ْح َس َن ِفي ُّ
اع َر َّب ُهِ ،إال َأ ْن ُي ْح ِسن ِإ َل ْي ِه ِفي الآْ ِخ َرة َر ُّب ُهِ ،ب َأ ْن ُي َج ِاز َي ُه
َو َأ َط َ
الدن َْيا».
َع َلى ِإ ْح َسانه َذ ِل َك ِفي ُّ
«ع ِم ُلوا َخ ْي ًرا َف ُجوزُ وا َخ ْي ًرا» ،وعن ُم َح َّمد
ونقل َع ْن َق َت َ
ادة أنه َقالَ :
«هلْ َجزَ اء َم ْن َأن َْع ْمت َع َل ْي ِه
ْبن المْ ُ ْن َك ِدر أنه َقال في تفسيرهاَ :
الم ِإال جْ َ
النَّ ة».
اإلس ِ
ِب ْ
() أستاذ الفقه املقارن بكلية الشريعة  -جامعة الكويت

و َق ��ا َل ابْ��ن َزيْ ��د فِ ��ي ب�ي��ان مناسبة اآلية
مل��ا قبلها« :أَال تَ� � َراهُ َذ َك�� َر ُه�� ْم َو َمنَازِ لَ ُه ْم
اج�� ُه�� ْمَ ،و أْ
الَنْ � َه��ا َر ا َّلتِي أَ َع� َّ�د َه��ا لَ ُه ْم،
َوأَ ْز َو َ
ال ْح َسان}
َو َقا َل َ
{:ه ْل َجزَاء إْ ِ
ال ْح َسان ِإلاَّ إْ ِ
ِحني أَ ْح َسنُوا فِ ي َهذِ ِه ال ُّدنْ َيا أَ ْح َسنَّا ِإلَيْهِ ْم
ف َأ ْد َخلْنَا ُه ُم جْ َ
ال َّن َة».
ق ��ال اب ��ن كثير م��وض�ح��ا ه ��ذه القاعدة
�س � َن الْ� َع� َم��ل فِ ي
ال��رب��ان�ي��ة« :أَي :لمِ َ� � ْن أَ ْح� َ
ال ْح َسان ِإلَيْهِ فِ ي الآْ ِخ َرة َك َما
ال ُّدنْ َيا ِإلاَّ إْ ِ
�س�نُ��وا حْ ُ
ال ْسنَى
َق��ا َل تَ� َع��الَ��ى { ِل�لَّ��ذِ ي� َن أَ ْح� َ
َوزِ يَا َدة}».
وم��ن اآلي���ات ال��دال��ة ع�ل��ى ه��ذا الفضل
الكبير قوله تعالى{ :إ َِّن ا َِّل��ذي � َن آ َمنُوا
الص حِ َ
ال ِ
ات ِإ َّنا لاَ نُ ِضي ُع أَ ْج َر َم ْن
َو َعمِ لُوا َّ
أَ ْح َس َن َع َمال} ،قال ابن كثير« :لمَ َّ��ا َذ َك َر
ْ
الس َع َداء
تَ َعالَى َحال
األشقِ َياء ثنَى ِبذِ ْكرِ ُّ
ني فِ ي َما
ص َّد ُقوا المْ ُ ْر َس ِل َ
ا َّلذِ ي َن آ َمنُوا ِباَللَّهِ َو َ
ب��ا أَ َم� ُرو ُه� ْم ِب��هِ  ،مِ ْن
َج��اؤوا ِب��هِ َ ،و َعمِ لُوا مِ َ
أْ
الص حِ َ
الة َفل َ ُه ْم َجنَّات َع ْدن».
الَ ْع َمال َّ

على ذل��ك من ب��ذل نفع بدني ،أو مالي،
أو توجيه خلير ديني ،أو مصلحة دنيوية،
ف �ك��ل م��ع��روف ص��دق��ة ،وك ��ل م��ا أدخل
السرور على اخللق صدقة وإحسان ،وكل
ما أزال عنهم ما يكرهون ،ودفع عنهم ما
ال يرتضون من قليل أو كثير ،فهو صدقة
وإحسان.
فاإلحسان :هو بذل جميع املنافع من أي
نوع كان ،ألي مخلوق يكون ،ولكنه يتفاوت
بتفاوت احملسن إليهم ،وحقهم ومقامهم،
وبحسب اإلحسان ،وعظم موقعه ،وعظيم
نفعه ،وبحسب إميان احملسن وإخالصه،
والسبب الداعي له إلى ذلك.
ومن أج ّل أنواع اإلحسان :اإلحسان إلى
من أساء إليك بقول أو فعل ،قال تعالى:
{ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي
بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم}.
وم ��ن ك��ان��ت ط��ري�ق�ت��ه اإلح� �س ��ان أحسن
ال �ل��ه ج� ��زاءه {ه ��ل ج���زاء اإلح��س��ان إال
اإلحسان}.
وق��د وع��د ال�ل��ه تعالى ع �ب��اده احملسنني
بالثواب اجلزيل فقال سبحانه{ :للذين
أحسنوا احلسنى وزي ��ادة} َو َق� � ْد َو َر َد ْت
فِ يهِ أَ َحادِ يث َكثِي َرة َع ْن ال َّنب ِّي [ تبني أن
احلسنى في اآلية هي اجلنة ،والزيادة هي
النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى ،منها
ص َهيْب أَ َّن َر ُسول
ما أخرجه مسلم َع� ْن ُ
اللَّه [ تَال َهذِ ِه الآْ يَةِ { :للَّذِ ي َن أَ ْح َسنُوا
حْ ُ
ال ْسنَى َوزِ يَ��ا َدة} َو َق��ا َلِ « :إ َذا َد َخ� َل أَ ْهل
النَّة جْ َ
جْ َ
النَّة َوأَ ْهل النَّار النَّار ،نَا َدى ُمن ٍَاد:
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وقال الطبري« :يَقُول تَ َعالَى ذِ ْكره :إ َِّن ا َّلذِ ي َن
ص َد ُقوا اللَّه َو َر ُسولهَ ،و َعمِ لُوا ب َ
اعةِ اللَّه،
ِط َ
َ
َوانْتَ َه ْوا ِإلَى أَ ْمره َونَ ْهيهِ ،إ َّنا لاَ نُ ِضيع ثَ َواب
َم ْن أَ ْح َس َن َع َم اًلَ ،ف َأ َطا َع اللَّهَ ،وا َّت َب َع أَ ْمره
نازِ يه ب َ
اعتِهِ َو َع َمله حْ َ
َونَ ْهيه ،بَ ْل جُ َ
ال َسن
ِط َ
تت َها أْ
ترِ ي مِ ْن حَ ْ
َجنَّات َع ْدن جَ ْ
الَنْ َهار».
وقال سبحانه وتعالى{ :وأحسنوا إن الله
يحب احملسنني} ،ق��ال الطبري« :يَ ْعنِي
َج � ّل ثَ �نَ��ا ُؤهُ ِب َق ْولِهِ َ {:وأَ ْح ِسنُوا}أَ ْح ِسنُوا
أَ ّي َها المْ ُ�ؤْمِ �نُ��و َن فِ ي أَ َداء َما أَلْزَمتكم مِ ْن
ِضيَ ،و جَ َ
َف َرائ ِ
تنُّب َما أَ َم ْرتك ْم ِبت ََج ُّن ِبهِ مِ ْن
َم َع ِ
اص َّيَ ،ومِ ْن اإلنْ َفاق فِ ي َسبِيلِيَ ،و َع ْود
الضعِ يف ذِ ي خْ ُ
اللَّة،
الْ� َق��وِ ّي مِ نْ ُك ْم َعلَى َّ
ني فِ ي َذل َ
ِك».
َف ِإ ِّني أ ُ ِح ّب المْحُ ْ ِس ِن َ
والبد من فهم حقيقة اإلحسان وأنواعه
ليعرف املسلم مجاالته التي يسعى فيها
ليكون من احملسنني الذين يحبهم الله
تعالى ويثيبهم على إحسانهم.
وق��د وض��ح ال��راغ��ب األص�ف�ه��ان��ي نوعي
اإلح �س��ان بقوله :واإلح �س��ان ي�ق��ال على
وجهني:
أح��ده �م��ا :اإلن��ع��ام ع�ل��ى اآلخ� ��ر ،يقال:
أحسن إلى فالن.
والثاني :إحسان في فعله ،وذلك إذا علم
علما حسنا ،أو عمل عمال حسنا ،ومنه
ق��ول��ه ت �ع��ال��ى{ :ال� ��ذي أح �س��ن ك��ل شيء
خلقه}.
وقال الشيخ ابن سعدي« :اإلحسان نوعان:
إحسان في عبادة اخلالق ،بأن يعبد الله
كأنه يراه ،فإن لم يكن يراه فإن الله يراه،
وه��و اجل��د في القيام بحقوق الله على
وجه النصح والتكميل لها ،وإحسان في
حقوق اخللق».
ق ��ال« :واع��ل��م أن اإلح��س��ان امل��أم��ور به
نوعان:أحدهما :واج��ب ،وهو اإلنصاف،
والقيام مبا يجب عليك للخلق بحسب ما
توجه عليك من احلقوق».
والثاني :إحسان مستحب ،وه��و ما زاد

البد من فهم حقيقة
اإلحسان وأنواعه ليعرف
المسلم مجاالته التي
يسعى فيها ليكون
من المحسنين الذين
يحبهم اهلل تعالى

يَ َأ ْهل جْ َ
النَّة إ َِّن لَ ُك ْم ِعنْد اللَّه َم ْو ِع ًدا يُرِ يد
أَ ْن يُن ِْجز ُك ُموهَُ ،ف َيقُولُونََ :و َما ُه َو أَلَ ْم يُثْ ِقّل
َم َوازِ يننَا؟ أَلَ � ْم يُ َب ِّيض ُو ُجوهنَا َويُ ْد ِخلنَا
جْ َ
النَّة َويُ ِج ْرنَا مِ ْن النَّار؟ َق��ا َلَ :ف َي ْك ِشف
لَ ُه ْم حْ ِ
ال َجاب َف َين ُْظ ُرو َن ِإلَيْهِ َ ،ف َواَللَّهِ َما
أَ ْع َطا ُه ْم اللَّه َشيْ ًئا أَ َح َّب ِإلَيْهِ ْم مِ ْن الن ََّظر
ألعيُنِهِ ْم».
ِإلَيْهِ َوال أَ َق َّر ْ
وأخ� �ب ��ر س �ب �ح��ان��ه أن� ��ه ال ي �ض �ي��ع أجر
احملسنني ف�ق��ال ت�ع��ال��ى{ :إن��ا ال نضيع
أجر احملسنني} ،قال الطبري« :يَقُول :إ َِّن
اللَّه ال يَ َدع ُم ْح ِسنًا مِ ْن َخلْقه أَ ْح َس َن فِ ي
َع َمله َف َأ َط َ
اع ُه فِ ي َما أَ َم َرهُ َوانْتَ َهى َع َّما نَ َهاهُ
ِح َسانه َويثيب ُه َعلَى
َعنْهُ ،أَ ْن يُ َجازِ يه َعلَى إ ْ
صالِح َع َمله».
َ
وث��واب اإلحسان في اآلخ��رة ما يشتهيه
احملسنون ،قال تعالى{ :لَ ُه ْم َما يَ َشا ُؤو َن
ِعنْ َد َر ِّب��هِ � ْم َذ ِل� َ
�ك َج��زَاءُ المْحُ ْ� ِ�س�نِ�ينَ} قال
الطبري« :يَ� ُق��ول تَ َعالَى ذِ ْك��ره :لَ ُه ْم ِعنْد
َر ّبه ْم يَ� ْوم الْقِ َيا َمةَ ،ما ت َْشتَهِ يه أَنْفُسه ْم،
َوتَل َ ّذهُ أَ ْعيُنه ْم { َذ ِل� َ
�ك َج�زَاء المْحُ ْ ِس ِننيَ}،
يَقُول تَ َعالَى ذِ ْك��رهَ :ه � َذا ا َّل��ذِ ي لَ ُه ْم ِعنْد
َر ّبه ْمَ ،جزَاء َم ْن أَ ْح َس َن فِ ي ال ُّدنْ َيا َف َأ َطا َع
اللَّه فِ ي َهاَ ،وائْتَ َم َر أِلَ ْمرِ هَِ ،وانْتَ َهى َع َّما نَ َهاهُ
فِ ي َها َعنْهُ».
ومن أعظم ثواب اإلحسان أن الله تعالى
يكون مع احملسنني كما قال تعالى{ :إ َِّن
اللَّه َم َع ا َّلذِ ي َن ِا َّت َق ْوا َواَ َّلذِ ي َن ُه ْم ُم ْح ِسنُونَ}
صره
قال ابن كثير« :أَيَ :م َع ُه ْم ِبتَ ْأ ِييدِ ِه َونَ ْ
اصة
َو َم ُعونَته َو َه ْديه َو َس ْعيهَ ،و َهذِ ِه َمعِ َّية َخ َّ
َك َق ْولِهِ { :إِذ يُ ِ
وحي َر ّبك ِإلَى المْ َلاَ ِئ َكة أَ ِّني
وسى
َم َع ُك ْم َفثَ ِّبتُوا ا َّلذِ ي َن آ َمنُوا} َو َق ْوله لمِ ُ َ
َو َه��ا ُرون{ :ال ت ََخا َفا ِإ َّننِي َم َع ُك َما أَ ْس َمع
رى}.
َوأَ َ
وختاما ،فاملسلم حني يقرأ قوله تعالى:
{ه��ل ج��زاء اإلح�س��ان إال اإلح �س��ان} ال
يزيده ذلك إال همة وعزمية على بلوغ تلك
الدرجة لينال ذلك الفضل ،مستعينا بالله
تعالى مخلصا له ،وبالله التوفيق.

11

�إميانيات

كلمات في العقيدة
القـــــــدر ()23

التعوذ من شر القضاء
بقلم :د .أمي ـ ــر احلـداد()
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 هل كان النبي [ يتعوذ من شر القضاء؟ احلديث الذي في البخاري« :إن النبي[ كان يتعوذمن سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة األعداء
ومن جهد البالء» ،وهو في صحيح مسلم أيضا.
لم يخف صاحبي استغرابه:
 وكيف ذلك؟! لعلك تعني تعوذه [ من سوء القضاء؟ نعم.وقف صاحبي في طريقنا للخروج بعد صالة العصر..
وعادة منشي معا حتى نبلغ منازلنا.
 ألم يتعوذ النبي [ من «الهم واحلزن» ؟ متفقعليه ..ألم يتعوذ من «الكسل واجلنب والهرم»؟
البخاري ..ألم يتعوذ من «وعثاء السفر وكآبة املنظر
وسوء املنقلب في املال واألهل والولد»؟ مسلم ..ألم
يتعوذ من «أرذل العمر»؟ ..وكل ذلك من القضاء؟!
وفي شرح البخاري« ..أن كل أمر يكره يالحظ فيه
جهة املبدأ وهو سوء القضاء ،وجهة املعاد وهو درك
الشقاء ،وجهة املعاش وهو جهد البالء» ..فاألمراض
من القضاء ،والدعاء إلزالتها من القضاء أيضا ..فنلجأ
إلى قضاء الله إلزالة قضاء الله ..وفي احلديث« :ال
يرد القضاء إال الدعاء وال يزيد في العمر إال البر»،
الترمذي -حسنه األلباني.
فاملقصود أن القدر ال يرد إال بالقدر ،فما كتبه الله
قدر ...ودعاؤنا لرفعه أو رده قدر.
قاطعني:
 أما رفع ما وقع فمفهوم ...ولكن كيف منع وقوع ما() كاتب كويتي

قدره الله؟!
 ما قدره الله غيب ..ال يعلمه أحد ..وال حتى املالئكة...فإذا نزل جزء مما قدره الله علمته املالئكة ..قبل أن
ينزل إلى األرض ..فإذا دعا العبد وهذا أيضا مما
قدره الله ..ارتفع الدعاء فمنع نزول البالء.
فكان الدعاء سببا في رد البالء قبل وقوعه وكله علمه
الله عز وجل قبل وقوعه ..فكتبه.
 وكيف في زيادة العمر ..وقد كتب الله آجال الناسفال تزيد وال تنقص؟!
 كالمك صحيح ..ذلك أنه إذا كان في علم الله أنفالنا سيموت عن عمر سبعني سنة وأربعة أشهر
وخمسة أيام وساعتني وسبع دقائق وعشرين ثانية..
فإنه ال يتقدم وال يتأخر عن هذه اللحظة ..فتكون
الزيادة املذكورة في احلديث بالنسبة مللك املوت ومن
وكل معه من املالئكة بقبض األرواح ..وهذا معنى
قول الله عز وجل{ :هو الذي خلقكم من طني ثم
قضى أجال وأجل مسمى عنده ثم أنتم متترون}
(األنعام..)2:
وكذلك قوله عز وجل{ :ميحو الله ما يشاء ويثبت
وعنده أم الكتاب} (الرعد ..)39:فأشار سبحانه عز
وجل في آية األنعام إلى أجلني :األول ما علمه ملك
املوت الذي رمبا يتغير بأعمال البر ..فيمحو الله هذا
األجل ويزيده عند ملك املوت ليوافق األجل املكتوب
في اللوح احملفوظ ..ففي شرح الترمذي« :احلاصل
أن القضاء املعلق يتغير ،وأما القضاء املبرم فال يبدل
وال يتغير» ..وهذا ما يسميه العلماء تدافع األسباب
أو معاجلة األقدار باألقدار ..أي إنك تدفع قدرا بقدر
ليثبت في النهاية ما أرداه الله عز وجل.

إ�سالمية
ق�ضـايا
�أوقاف �

األربعــون الوقفيــة
عيسى القدومي ()
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جري ًا على نهج السلف في جمع نخبة من األحاديث النبوية التي
تخص باب علم مستقل ،وإحياء لسنة الوقف – الصدقة اجلارية-
فقد جمعت أربعني حديث ًا نبوي ًا في األعمال الوقفية ،ورتبت ما
جاء فيها من أحكام وفوائد من كتب السنن وشروحها ،وكتب الفقه
وغيرها ،وأفردت شرح ًا متوسط ًا لكل حديث ،حوى أحكاما وفوائد
جمة للواقفني من املتصدقني ،وللقائمني على املؤسسات واملشاريع
ال��وق�ف�ي��ة ،ون �ظ��ار ال��وق��ف ،وال�ه�ي�ئ��ات وامل��ؤس �س��ات املكلفة برعاية
األص��ول الوقفية ومنائها ،أس��أل الله أن يجعل ه��ذا العمل إحياء
ً
قوال وعمال ,ويكتب لنا
لسنة الوقف والصدقة اجلارية ,وينفع به
أجر ذلك في صحائفنا .
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احلديث الثالثون:
وقف املنقوالت
ع��ن اب���ن ع��م��ر رض���ي ال��ل��ه ع��ن��ه��م��ا :أن
عمر َح َم َل على فرس له في سبيل الله
أعطاها رسول الله[ لهَُ ،ف َحم َل عليها
رج ً
ال ،فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها،
فسأل رس���ول[ أن يبتاعها ف��ق��ال« :ال
تبتعها وال ترجعن في صدقتك».
احل��دي��ث أورده البخاري ف��ي ب��اب وقف
ال���دواب وال��ك��راع وال��ع��روض والصامت،
وفيه بيان وق��ف املنقوالت ،من الدواب
واألمتعة والسالح والنقد من املال ،وابتدأ
البخاري ال��ب��اب مستدالً بقول الزهري
ع��ل��ى ج�����واز وق����ف امل���ن���ق���والت« :وق����ال
الزهري فيمن جعل ألف دينار في سبيل
ال��ل��ه ،ودف��ع��ه��ا إل��ى غ�لام ل��ه تاجر
ي��ت��ج��ر ب��ه��ا ،وج��ع��ل ربحه
صدقة للمساكني

() باحث إسالمي

واألق��رب�ين ،هل للرجل أن يأكل من ربح
ذلك األلف شيئا ،وإن لم يكن جعل ربحها
صدقة ف��ي املساكني؟ ق��ال :ليس ل��ه أن
يأكل منها».
سمي «الورد»
فرس
وفيه قصة عمر مع
ٍ
ّ
من جودته وجماله وق��وت��ه ،أه��داه متيم
الداري رضي الله عنه للنبي[ ،فأعطاه
النبي[ لعمر ب��ن اخل��ط��اب رض��ي الله
ع��ن��ه ،وت��ص��دق ب��ه ع��م��ر ل��رج��ل ع��ل��ى أن
يستخدمه ويركب عليه في اجلهاد في
س��ب��ي��ل ال��ل��ه ،ف �أُخ��ب��ر ع��م��ر ب���أن الرجل
يعرضه للبيع .ف��س��أل عمر رض��ي الله
عنه ال��ن��ب��ي[ ،أن يشتريه م��ن الرجل
ال��ذي يريد بيعه ،فأجابه النبي[ أال
وع� ّ�د النبي[ أن الشراء رجوع
تشترهَ ،
في الصدقة.
«وسبيل الله» :هو الطريق املوصلة إلى
الله تعالى ،وتطلق على كل ما شرعه الله،
قال تعالى{ :ا ْد ُع ِإلَى َسبِ يلِ َر ِ ّب َك بِالحْ ِ ْك َمةِ
َوالمْ َ ْو ِع َظةِ الحْ َ َسنَةِ } ،كما تطلق مراداً بها
اجلهاد ال��ذي هو ذروة سنام اإلسالم،
ك��م��ا ف���ي ح��دي��ث اب����ن عمر،
والصدقة في سبيل

()30

الله ،إما تكون صدقة ،أو تكون وقفاً ،فإن
كان قصد املتصدق حبس أصل الصدقة
وتسبيل منفعتها ،فهو :وقف وحبس ،وإن
ك��ان قصده متليك ذات املتصدق ب��ه أو
املوهوب فهو صدقة فقط.
قال احلافظ في الفتح في معنى «وقف
ال��دواب وال��ك��راع وال��ع��روض والصامت»:
«ال��ك��راع اس��م جلميع اخل��ي��ل ،فهو بعد
ال���دواب من عطف اخل��اص على العا م،
والعروض بضم املهملة جمع َع ْرض وهو
جميع ما عدا النقد من املال. والصامت:
الذهب والفض ة من النقد».
وقصة فرس عمر دالة على صحة وقف
امل��ن��ق��والت ،فيلحق ب��ه م��ا ف��ي معناه من
املنقوالت إذا وجد الشرط :وهو حتبيس
العني ،فال تباع وال توهب بل ينتفع بها،
واالنتفاع في كل شيء بحسبه ،واستدل
العلماء من هذا احلديث وغيره على صحة
وقف املنقوالت ،وما كان منه حتبيساً في
سبيل الله ،فهو وقف ال يجوز الرجوع فيه
عند اجلمهور .قال ابن بطال« :ما كان
من احلمل على اخليل ،متليكا للمحمول
عليه ،بقوله :هو لك ،فهو كالصدقة ،فإذا
قبضها لم يجز الرجوع فيها ،وما كان منه
حتبيساً في سبيل الله ،فهو كالوقف ال
يجوز الرجوع فيه عند اجلمهور».
واألوقاف املنقولة هي تلك األوقاف التي
تؤسس بالنقود واملنقوالت وال��دواب وما
أشبه ذل��ك ،ووق��ف النقد يعني :الوقف
الذي يكون فيه املوقوف ماالً نقدياً سواء
أك��ان ذه��ب�اً أو فضة أو شيئاً فيه شيء
منهما أو كان عملة معدنية أو ورقية مما
يعد ثمناً لألشياء وقيماً للسلع ووسيلة
ل��ل��ت��ب��ادل ،وال��ف��ق��ه��اء اختلفوا في
وق����ف ال��ع��م��ل��ة املعدنية
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اخ��ت�لاف�اً ك��ث��ي��راً ،وأرج���ح األق����وال :جواز
وقف النقود الورقية ملا يتحقق من خالل
وقفها من منافع ومصالح ،وملا في ذلك
من فتح باب من أبواب الوقف يتحقق به
غرض الواقف ومقصود الشارع ومصلحة
املوقوف عليهم ،والغرض من وقف النقود
هو إقراضها قرضاً حسناً ملن ينتفع بها
ثم يرد بدلها ،أو وقفها الستثمارها وتوزيع
عوائدها الربحية على املوقوف عليهم.
وفي حكم الرجوع في الصدقة أو الهبة
أو الوقف ،بوب البخاري باباً أسماه :باب
ال يحل ألحد أن يرجع في هبته وصدقته،
وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله
عنهما أن رسول الله[ ق��ال »:ليس لنا
مثل السوء ،الذي يعود في هبته كالكلب
يرجع في قيئه» ،أي العائد في هبته إلى
امل��وه��وب ،يشابه أخ��س احل��ي��وان��ات في
أخس أحوالها؛ ولهذا ذهب جمهور العلماء
إلى القول بتحرمي الرجوع في الهبة بعد
أن تقبض ،إال هـبة الوالد لولده.
وق��ال بعض أه��ل العلم :إن ذل��ك الفرس
لم يكن وقفاً؛ ألن الوقف ال يباع أصله
وال يوهب ،وكيف ال يُنهى بائعه أو مينع

من بيعه إن كان وقفاً؟ نقل ابن حجر في
الفتح قول اإلسماعيلي« :لعل معناه أن
عمر جعله صدقة يعطيها من يرى رسول
الله[ إعطاءه ،فأعطاها النبي[ الرجل
املذكور فجرى منه ما ذكر ،ويستفاد من
التعليل املذكور أيضا أنه لو وج��ده مثال
يباع بأغلى من ثمنه لم يتناوله النهي.
وقيل :إن الرجل أراد بيعه ألن عمر رضي
الله عنه أه��داه إي��اه ليجاهد عليه ،هبة
منه ،ومتليكاً للرجل؛ إذ لو أعطاه إياه
حمل حتبيس لم يجز بيعه.
وقيل :بلغ إلى حالة ال ميكن االنتفاع به
فيما حبس ف��ي��ه .وق��ي��ل :إن��ه ل��م يحسن
القيام عليه ،وقصر في مؤونته وخدمته،
وقيل أي ل��م يعرف م��ق��داره ف���أراد بيعه
بدون قيمته.
ومما يستفاد من احلديث :جواز وقف
املنقوالت التي ميكن االنتفاع بها مع بقاء
أعيانها كاألسلحة واآلالت واألواني،
وف��ي��ه أن ال��ص��دق��ة وال���وق���ف ال رجوع
فيهما مطلقا ،وال يجوز للواقف الرجوع
عن الوقف أو فسخه؛ ألنه مؤبد ،وفيه
أنه متى ثبت الوقف ،فإن العني ال يجوز

أن تباع ،وال أن توهب ،وال أن تورث،
وفيه ج��واز بيع امل��وق��وف إذا بلغ غاية
ال يتصور االن��ت��ف��اع ب��ه فيما وق��ف له.
ويستنبط منه جواز وقف احللي للبس
والعارية على ما ذهب إليه أكثر الفقهاء
ألنها من األعيان املباحة التي ينتفع بها
مع بقاء أعيانها.
وفيه حرص الصحابة -رضي الله عنهم-
على اخلير ،وفيه رجوعهم إلى النبي[
وسؤاله واستشارته في أمور الدين ،وفيه
أن خطاب النبي[ هو خطاب للجميع
م��ا ل��م ي��أت دليل ي��دل على التخصص،
وفيه ُحسن أدب الصحابة مع النبي[،
وفيه مبادرة وامتثال الصحابة رضوان
الله عليهم لقول وتوجيه النبي[.
وفيه حرص صحابة رسول الله[ على
الصدقة والوقف واختيار أنفس أموالهم
وأع��زه��ا ل��ت��ك��ون ق��رب��ة إل���ى ال��ل��ه تعالى،
وفيه توجيه لكافة األمة أن على املسلم
االمتثال وفعل ما يرشد إليه النبي[ من
أعمال اخلير .وفيه حرص صحابة رسول
الله[ على البذل في اجلهاد وأبوابه
الذي هو ذروة سنام اإلسالم.
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ملتقيات
مبرة اآلل واألصحاب تختتم فعاليات:

ملتقى «أعالم اإلسالم
نموذجا»
اإلمام البخاري
ً
متابعة :وائل رمضان
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اختتمت مبرة اآلل واألص�ح��اب األرب�ع��اء املاضي بالتعاون مع وزارة
األوق ��اف وال �ش��ؤون اإلس�لام�ي��ة فعالية علمية رائ�ع��ة حت��ت عنوان:
منوذجا» ،واستمر امللتقى ملدة
«ملتقى أعالم اإلسالم – اإلمام البخاري
ً
يومني حفل خاللهما مبجموعة من احملاضرات وورش العمل قدمها
نخبة من أكابر علماء أهل احلديث واملختصني بعلومه ،واختتمت
املبرة كعادتها تلك الفعاليات مبجلس سماع لثالثيات اإلمام البخاري
للشيخ محمد بن ناصر العجمي.
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وق��د التقيت على ه��ام��ش امللتقى برئيس
اللجنة العلمية الشيخ علي التميمي ،وسألته
عن الهدف من هذا امللتقى ،وهل هو خروج
عن نهج املبرة التي تعنى بعلوم آل البيت
والصحابة؟
فقال م�ش�ك��و ًرا :إن ه��ذا ال��دي��ن ب��رزت في
سمائه شموس نفع الله بها العباد والبالد،
أئمة كرام شادوا معالم هذا العلم ،وأناروا
طريقه ،وح��ازوا قصب السبق فيه وشرف
حمل سنة رس ��ول ال�ل��ه [ حفظاً وعلماً
ورواي ��ة ودراي ��ة ،وم��ن ه��ؤالء األع�ل�ام أمير
املؤمنني في احلديث اإلمام احملدث محمد
ب��ن إسماعيل ال�ب�خ��اري رحمه ال�ل��ه ،الذي
صنَّف كتابه اجلامع الصحيح ،الذي بارك
الله له فيه ،وتلقته األ َّم��ة بالقبول على مر
العصور ،جي ً
ال بعد جيل ،وكثرت املؤلفات
الصيبة النافعة التي تناولته بشتى األوجه،
فهذا يضبط ألفاظه ورواياته ،وهذا يشرح
حديثه ،وذاك ميحص رجاله ،وآخر يتناول
غريبه ،حتى ال يكاد يخلو جانب من اجلوانب
إال وخدم فيه.

هذا الرجل خدم اإلسالم خدمات جليلة كأن
الله ما خلقه إال لهذا العلم ،وقد وجدنا أن
هناك هجمات شرسة عليه من املستشرقني،
وممن تلوث بفكرهم من جهلة ال يعلمون ما
يقولون ،من علمانيني ،وشعوبيني وغيرهم،
وال ش��ك أن الطعن ف��ي صحيح البخاري
وغيره من كتب الصحاح يفضي إلى الطعن
في حديث النبي [ قط ًعا ،وبالتـالي إسقاط
جزء كبير من الشريعة إن لم يكن كله ،وكان
من هذه الطعون عالقة البخاري بآل البيت،
ومن هنا فإن موضوع امللتقى ال شك يرتبط
ب��رؤي��ة امل�ب��رة وتوجهها؛ لذلك ف��إن عالقة
البخاري بآل البيت أحد احملاور الرئيسية
للملتقى وهو أحد الكتب التي ستصدرها
املبرة قري ًبا ج ًدا إن شاء الله.
أم��ر آخ��ر ف��إن البخاري أح��د األئمة الذين
نشروا تراث آل البيت ورووا عن آل البيت
وعن الصحابة ،وعليه ً
أيضا لم يخرج عن
هدف املبرة ،ونحن بودنا أن نستمر بهذه
السلسلة املباركة.
وبفضل الله فقد بذل القائمون على املؤمتر

جه ًدا كبي ًرا في اإلع��داد له استمر قرابة
الستة أشهر؛ لذلك جاءت األبحاث محكمة
ورصينة ،كما أننا حرصنا على استضافة
مشايخ وعلماء جبال في علم احلديث كبار
في السن ،كلهم أساتذة بل طلبتهم أساتذة
بل طلبة طلبتهم أساتذة؛ هذا البعد والثقل
العلمي ،كما أننا حرصنا ً
أيضا على التنوع
اجل �غ��راف��ي ل�ل�ح�ض��ور ،ف�م��ن ال �ك��وي��ت إلى
مصر إلى املغرب إلى اجلزائر إلى األردن
إلى سوريا إلى السعودية إلى البحرين إلى
اليمن ،ثلة كبيرة من أهل العلم والفضل.
من ه��ذا كله انطلقت رؤي��ة امللتقى للتنبيه
على أهمية دور الصحابة واألئمة األعالم
في حفظ السنة النبوية الشريفة ونشرها.
ل��ذل��ك ج��اءت األه ��داف متناغمة م��ع هذه
الرؤية التي حددناها في النقاط اآلتية:
> نشر الوعي عن أئمة اإلسالم رضي الله
عنهم أجمعني.
> إبراز فضل أئمة اإلسالم والتعريف بهم
بتراثهم العلمي الزاخر.
> إلقاء الضوء على سيرة اإلمام البخاري
أه� ��م ع �ل �م��اء احل ��دي ��ث ع �ن��د أه� ��ل السنة
واجل�م��اع��ة ،وصحيحه اجل��ام��ع ال��ذي يعد
أصح كتب احلديث عند أهل السنة.
> ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى أح��د أه��م ث��واب��ت الدين
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اإلسالمي وهي السنة النبوية املطهرة.
افتتاح املؤمتر
مت افتتاح امللتقى بآيات من الذكر احلكيم،
ث��م ف��ي ال�ب��داي��ة أك��د وكيل وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية الدكتور عادل الفالح
أن االعتناء بقضية اآلل واألصحاب وإيضاح
العالقة بينهما على اعتبار أن متام محبتهم
م��ن مت��ام اإلمي ��ان ،وتبيني دوره��م العظيم
في نصرة اإلس�لام ونشره وإب��راز العالقة
احلميمة بينهم هدف سام ،وغاية مقدرة.
وأض��اف ف��ي كلمته :إن املتقرر لدينا في
أص� ��ول ش��ري�ع�ت�ن��ا أن م��ن دالل� ��ة اإلج�ل�ال
واحل���ب ال��ص��ادق ل �ل��رس��ول ال �ت �ع��رف على
خصوصا في
السابقني مم��ن أح��اط��وا ب��ه
ً
ظل الفترة احلساسة التي يعيشها شارعنا
العربي الذي اختلطت فيه الرؤى ومتازجت
فيه اآلراء.
وتابع :من أهم تلك الشخصيات التي رسمت
منهج أهل السنة في نظرتهم للعالقة مع آل
البيت اإلمام البخاري الذي ما شهد كتاب
بعد القرآن الكرمي اعتناء واهتما ًما مثل ما
وتخريجا
شهد البخاري من األمة حتقي ًقا
ً
وت�ه��ذي� ًب��ا ،على ال��رغ��م م��ن ات �ه��ام صاحبه
بشبهات موهومة وأباطيل مردودة تدل على
حقد على علم من أعالم اإلسالم.

وأش��ار إلى اهتمام وزارة األوق��اف بقضية
ال��وح��دة الوطنية وال�ت�م��اس��ك االجتماعي
ال �ت��ي ت �ع��د ق�ض�ي��ة اآلل واألص� �ح ��اب لبنة
فكرية لالعتماد عليها ف��ي ب�ن��اء متاسك
اجتماعي قوي يأخذ في اعتباره تاريخية
عمق العالقة بني القامتني ،مشي ًرا إلى أن
الوزارة وبالتعاون مع مبرة اآلل واألصحاب
أخذت على عاتقها ترسيخ العالقة ليس في
الكويت فحسب بل مع كل اجلهات املعنية
بتلك القضية خليج ًيا وعامل ًيا ،مستعرضا
برامج ومشروعات ملختلف إدارات �ه��ا تبني
من خاللها فضل آل بيت النبي والصحابة
الكرام وعدالتهم وسمو مكانتهم ،ومواالة آل
النبي والصحابة والترضي عليهم ،والتزام
منهج الوسطية في املوقف منهم واحلذر
من الغلو واجلفاء ،إضافة إلى حتري الدقة
واملوضوعية في تناول األح��داث التاريخية
وال�ت�ع��اط��ي معها م��ن خ�ل�ال االب �ت �ع��اد عما
يثير الفتنة الطائفية التي ت��ورث الفرقة
والتناحر.
وذكر قيام الوزارة بإقامة  33أسبوعا ثقافيا
ف��ي امل�س��اج��د املختلفة وت��وج�ي��ه اخلطباء
والدعاة للحديث عن فضائل الصحابة وآل
البيت في خطبهم ودروس�ه��م ،وإنتاج عدد
 15فالشا تلفزيونيا لعرض القضية بأسلوب

علمي ،إضافة إلى عقد ما يقرب من 80
محاضرة في املدارس وإصدار وطباعة 23
كتابا باللغة العربية بالتعاون مع مبرة اآلل
لبيان العالقة بني اآلل واألصحاب.
من األهداف األساسية للمبرة ترسيخ
محبة أهل البيت
من جهته قال رئيس مبرة اآلل واألصحاب
خليل الشطي :إن املبرة لم تدخر وس ًعا ،ولم
تأل جه ًدا في العمل على غرس محبة أهل
البيت األطهار والصحابة األخيار رضي الله
عنهم أجمعني في نفوس املسلمني ،ونشر
العلوم الشرعية بني أفراد املجتمع وبخاصة
ت �ل��ك امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ت��راث اآلل واألصحاب،
والتوعية بدورهم وما قاموا به من خدمات
جليلة وتضحيات قل أن جند لها نظي ًرا.
وأضاف :يعد امللتقى خطوة لألمام ولبنة في
صرح هذا الكيان العظيم ،وأمنوذجا لهذا
السعي احلثيث ،وم��ن أه��م األه��داف التي
أنشئت من أجلها املبرة دع��م وح��دة األمة
بشكل عام والوحدة الوطنية بشكل خاص
وزي���ادة ال�ت�ق��ارب ب�ين ش��رائ��ح املجتمع من
خالل جتلية بعض املفاهيم اخلاطئة التي
رسخت في نفوس بعض املسلمني عن أهل
البيت والصحابة رضي الله عنهم أجمعني.
وأوض��ح أن مبرة اآلل واألصحاب اتخذت
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وسائل عدة لتحقيق هذه األهداف
الكبيرة ،ومن ذلك إقامة الندوات
واحمل� ��اض� ��رات وع �ق��د املؤمترات
ال �ت��ي ك��ان آخ��ره��ا سلسلة مؤمتر
«السابقون األول��ون ومكانتهم لدى
امل �س �ل �م�ين» ،ون �ش��ر ال �ك �ت��ب وعقد
ال ��دورات العلمية املتخصصة في
تراث اآلل واألصحاب داخل وخارج
الكويت.
وأك��د الشطي أن ت�ن��اول اجلوانب
املختلفة لشخصية اإلمام البخاري
من كل زواياها وأشكالها من خالل
مؤلفاته وبخاصة صحيح البخاري ،أتي من
باب حرص املبرة على إبراز أعالم املسلمني
الذين حافظوا على تراث اآلل واألصحاب
وخدمة السنة النبوية.
مفاجأة امللتقى ..وقف اإلمام البخاري
وكان من ضمن بركات هذا امللتقى املفاجأة
ال�ت��ي أعلنها ال��دك�ت��ور عبداحملسن اجلار
ال �ل��ه اخل ��راف ��ي ع��ن ت �ب��رع ق ��ام ب��ه الشيخ
نظام اليعقوبي أحد علماء البحرين بقيمة
 100.000دوالر إلن �ش��اء وق �ف �ي��ة اإلمام
البخاري ،وب��دوره أعلن الدكتور اخلرافي
دعم األمانة العامة لألوقاف لهذا الوقف
ب��ال�ق�ي�م��ة ن�ف�س�ه��ا ،ومت االت��ف��اق م��ع إدارة

االستثمار العقاري ملتابعة تنفيذ املشروع،
ودع��وة أه��ل اخلير لإلسهام فيه ،وسيقوم
ه ��ذا ال��وق��ف ع �ل��ى ط �ب��اع��ة ك��ل م��ا يتعلق
بصحيح اإلم��ام ال�ب�خ��اري ،وك��ذل��ك حتقيق
املخطوطات التي تعنى به ،وإقامة الندوات
واملؤمترات ،ومت دعوة مبرة اآلل واألصحاب
ملناقشة آليات تنفيذ هذا الوقف في األمانة
العامة لألوقاف.
كما أش��ار ال��دك�ت��ور اخل��راف��ي إل��ى أن هذا
الوقف سيكون بادرة ألوقاف أخرى لعلماء
السنة كوقف اإلمام مسلم وغيره من أئمة
احلديث.
توصيات املؤمتر
وفي نهاية امللتقى مت تالوة التوصيات وكانت

كالتالي:
 -1تبني م �ش��روع إن �ش��اء وقف
يقوم على خدمة تصانيف اإلمام
البخاري وبخاصة صحيحه وما
يتعلق به من دراسات.
 -2إنشاء مركز اإلمام البخاري
الذي يتبنى املشروعات املتنوعة
املتعلقة بهذا اإلمام ،والتواصل مع
القائمني على هذه الدراسات.
 -3ال �ع �ن��اي��ة ب �ط �ب��اع��ة الكتب
امل �خ �ت �ص��ة ب� ��اإلم� ��ام البخاري
وحت �ق �ي �ق �ه��ا وك� �ت ��اب ��ه «اجل ��ام ��ع
ال�ص�ح�ي��ح» ،م��ن ش ��روح وتعليقات ورجال
وأسانيد وسماعات وأثبات ،والتركيز على
ما لم يطبع منها سابقا ،أو التي لم تخدم
اخلدمة العلمية الالئقة بها ،وم��ن أهمها
 :ك�ت��اب «جن ��اح ال �ق��اري ف��ي ش��رح صحيح
البخاري» الذي يعد من أكبر شروح صحيح
البخاري حيث بلغت مخطوطته عشرة آالف
لوحة ،بحيث يتوقع أن يصدر في مئة مجلد
بعد التحقيق.
 -4تبني دراس��ة حتليلية موضوعية بعيدة
عن التعصب ملذهب معني حول األحاديث
التي ظاهرها مشك ٌل في صحيح البخاري،
مع تقومي النقد املوجه لها.

قناديل على الدرب
السياسة الشرعية ()4

قلة اجتماع األمانة والقوة في الناس

 -5عمل ك�ش��اف ك��ام��ل للكتب املخطوطة
واملطبوعة عن البخاري وصحيحه وسائر
كتبه.
 -6تبني املشروعات العلمية القائمة حاليا،
التي تخدم اإلمام البخاري وصحيحه.
 -7إبراز جانب الوقف وأثره في حياة أعالم
اإلسالم الذين تتناولهم امللتقيات القادمة.
 -8إن��ش��اء ك��رس��ي اإلم � ��ام ال �ب �خ��اري في
احل��دي��ث ،بحيث ي�ك��ون معتمدا أكادمييا،
ويقدم مشروعاً للجهات العلمية املختلفة
في العالم اإلسالمي.
 -9تصميم وإنشاء موقع إلكتروني مختص
ب��اإلم��ام ال �ب �خ��اري ،وال �ت �ع��اون م��ع القنوات
الفضائية القائمة مبثل تلك الفعاليات
ل �ت �ق��ري��ب امل��ع��ل��وم��ات ل �ل �ج �م �ه��ور وتفنيد
الطعون.
 -10جتديد أعمال ملتقى أعالم اإلسالم
في دورة مقبلة.
 -11التسجيل ال�ص��وت��ي لكتب البخاري
احلديثية ليعم نفعها.
 -12تشكيل جلنة ملتابعة تنفيذ التوصيات
والتنسيق بني اجلهات املعنية املختلفة.
 -13اس �ت �م��رار ال �ت �ع��اون م��ع امل �ش��اي��خ من
الضيوف لالستفادة من جهودهم في تفعيل
التوصيات ،والتحضير للمؤمتر املقبل.

بينا قبل ذل��ك أن والة األم��ور يجب عليهم اختيار م��ن تتوافر فيهم ال�ق��وة واألم��ان��ة؛ لكي
يساعدوهم في رعاية مصالح الرعية .ولكن ما احلل إذا لم يوجد من جتتمع فيه هاتان
مثال ال��ذي ليس أه� ً
ً
لا لوظيفة ما من حيث األمانة ،وجت��ده قوي ًا نشيط ًا
الصفتان؟ فتجد
في إجناز األعمال ،وجتد الرجل األمني قد يفقد القوة الالزمة لتسيير أمور تلك الوالية؛
ولذلك جتد الذين يولون الناس يختارون األول الذي ينجز أعمالهم وإن لم يكن أمين ًا.
وعجز الثقة» ،هكذا قال عمر بن اخلطاب رضي الله عنه
«اللهم إني أشكو إليك َجلد الفاجر َ
عندما لم يجد من هو أهل للواليات ،فاألول :قوة بال أمانة ،والثاني :أمانة بال قوة ،وهذا في
زمن الفاروق ,فما بال زماننا هذا؟!
فالواجب اختيار األصلح لكل والية بحسبها ,فإذا ُوجد رجالن أحدهما أعظم أمانة ,واألخر
ضررا ،فإمارة احلروب يتقدم لها الرجل الشجاع القوي
قدم أنفعهما للناس وأقلها
أعظم قوة ِ ّ
ً
حتى وإن كان فاجراً ،وفي هذا ُس ِئل اإلمام أحمد بن حنبل  -رحمه الله  -أيهما أفضل للغزو
ً
قائال :القوي الفاجر؛ ألن
الرجل القوي الفاجر أم الضعيف الصالح؟ ومع من ُيغزى؟ فرد
قوته للمسلمني وبها يعود النفع عليهم وفجوره على نفسه فقط ،والصالح الضعيف صالحه
لنفسه وضعفه على املسلمني ،قال الرسول[« :إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر».
رواه البخاري.
ولهذا استعمل ال��رس��ول[ خالد بن الوليد على احل��رب منذ أن أسلم ,مع أن��ه قد يفعل ما
ً
قائال« :اللهم إني أبرأ إليك مما فعل
ينكره النبي[ حتى أن النبي[ رفع يده إلى السماء
خالد» رواه البخاري ،وكان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أصلح منه في األمانة والصدق ،ومع
ذلك نهاه النبي[ عن اإلمارة والوالية ألنه رآه ضعيف ًا.
وإن كانت احلاجة في الوالية إلى األمانة أقوى وأشد وجب عليك تقدمي األمني في حفظ
ً
فمثال والية القضاء
األموال وغيرها ،ولكن ما املانع في اشتراك االثنني مع ًا في والية واحدة؟
ظهر احلق ويخاف أن
حتتاج األعلم واألورع ،فإن كان أحدهما أعلم واآلخر أورعّ ِ ،
قدم من ُي ِ
حتيد نفسه عن احلق :األورع ،ويكون نائبه األعلم فيما يدقق ُ
احلكم ويخاف فيه االشتباه.
ً
رجال أمين ًا يعينه
وإذا أردنا أن نولي والية لرجل قوي لكنه ليس أمين ًا فما املانع أن نضم إليه
وي��ذك��ره ،وكذلك إذا ك��ان أمين ًا ولكنه ليس بقوي نضم له إنسان ًا قوي ًا يساعده في إجناز
األعمال سواء أكان نائب ًا أم مساعداً ،يرجع إليه في األمور وإذا رأى فيه تقصير ًا أمره أن يتم
األمر .وخير مثال لهذا أبو بكر الصديق وعمر بن اخلطاب رضي الله عنهما؛ فإذا كان أبو بكر
ورق
رقيق القلب حاني ًا اشتد عمر ،وإذا كان الصديق قوي ًا عازم ًا على إنفاذ أمره الن عمر َّ
حاله كما حدث في حروب الردة.
ولذلك أق��ول :إن أصواتنا االنتخابية هي أمانة سيحاسبنا الله عز وجل عليها؛ فيجب أن
الغنَ ى والفقر
نعطيها ملن يستحق ،فال يجوز أن يكون معيار اختيار نائب مجلس األمة حسب ِ
أو العصبية القبلية ،ولكن يجب أن نفكر ً
أوال في طبيعة هذا النائب أيصلح لتلك املهمة أم
ال؟ هل لديه القوة واألمانة على تشريع القوانني التي تتوافق مع الشريعة اإلسالمية أم
ال؟ فوالله لو حتقق هذا في زماننا لعم العدل وقل الظلم وانتشر اخلير على عامة الناس
وحتققت مطالب املواطنني دون احلاجة إلى الرشوة أو احملسوبية أو الواسطة التي تفسد
علينا حياتنا مبا فيها من ضياع احلقوق ووصولها إلى
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�إميانيات

زعموا أن حديث نجد قرن الشيطان!...
(الحلقة الرابعة)

أح�م��د ب��ن محمد الغماري:
«ومل � ��ا ط �ل��ع ق� ��رن الشيطان
ب �ن �ج��د ف� ��ي أواخ � � ��ر ال� �ق ��رن
احل� � ��ادي ع� �ش ��ر ،وان �ت �ش��رت
فتنته

بقلم :د .أحمد بن العزيز احلصني
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ادعى اخلصوم أن جندا املذكورة في األحاديث النبوية الشريفة
هي جند موقع ظهور اإلمام محمد بن عبدالوهاب وجماعته،
موقع مسيلمة الكذاب ،وهي موطن الزالزل والفنت ،إلى آخره من
الترهات والكذب والبهتان.
يقول ابن عفالق احلاقد على هذه الدعوة ،وهو من األوائل الذين
افتروا على املوحدين بأنهم قرن الشيطان« :وفي فضل أهل الشام
واليمن واحلرمني وفارس ما يعرفه من له أدنى معرفة باألحاديث،
وأما أنتم أهل اليمامة ففي احلديث الصحيح عندكم يطلع قرن
الشيطان ،وأنتم ال تزالون في شر إلى يوم القيامة ،إن في ذلك
لعبرة ألولي األبصار»(.)1

20

ويقول علوي احلداد« :وقد استنبط العلماء
من مفهوم قول النبي [« :يطلع منها -أي
جند -قرن الشيطان» من معجزاته؛ ألنه أتى
بالياء لالستقبال؛ ألن مسيلمة ،لعنه الله،
في حياته عليه السالم طلع ،وادعى النبوة،
وهناك في خالفة الصديق ،ولم يطلع قرن
الشيطان إال بعد األلف واملائة واخلمسني،
وه ��و م�ح�م��د ب��ن ع �ب��دال��وه��اب ،رأس هذه

البدعة وأسها»(.)2
ويقول عثمان بن منصور :إن جند اليمامة
هي قرن الشيطان:
وقد «امتنع الرسول [ عن الدعاء لها ملا
علم للشام ولليمن واملدينة ،ملا علم بعلم الله
ما يحدث فيها ومنها ،وق��ال فيها« :أولئك
منها ال��زالزل والفنت ،ومنها ما يظهر قرن
الشيطان»(.)3

وهذا القاضي الفلسطيني يوسف النبهاني
ال��ذي ت�ص��دى للتوحيد ف��ي كتابه «شواهد
احلق في االستغاثة بسيد اخللق».
وي��دع��ي ه��ذا احل��اق��د أن جن��د اليمامة هي
ق��رن الشيطان( ،)4وأنها من ب�لاد املشرق
التي ذمها الرسول [ ،يقول:
أشار رسول الله للشرق ذمه
وهم أهله ال غرو أن يطلع الشرا
به يطلع الشيطان ينطح قرنه
رؤوس الهدى والله يكسره كسرا
بها من صريح اإلفك أخبث مورد
وإن ظنها اجلهال من خالص تبرا
إلى أن قال:
أولئك وهابية ضل سعيهم
فظنوا الردى خيرا وظنوا الهدى رشدا()5
يقول أحمد بن محمد الغماري« :ومل��ا طلع
ق ��رن ال �ش �ي �ط��ان ب�ن�ج��د ف��ي أواخ� ��ر القرن
احلادي عشر ،وانتشرت فتنته ،كانوا يحملون
األحاديث عليه وعلى أصحابه» (.)6
وق ��د ح �ش��د ه���ؤالء ع �ق��ول ال��ع��وام بتشويه
دعوة اإلمام محمد بن عبدالوهاب -رحمه
الله -بالكذب والبهتان حتى يصدوا الناس
ع��ن ال��دع��وة السلفية امل�ب��ارك��ة ،وي�ك��ون لهم
ال�ص��دارة في اخل��راف��ة وال�ب��دع وأك��ل أموال
الناس بالباطل.
وإليك يا أخي القارئ الكرمي األدلة على أن
العراق هو املقصود بهذه األحاديث ،وليس

العالمة الكرماني:
نجد يطلع منها قرن
الشيطان ،هو األرض
المرتفعة ،من تهامة
إلى العراق»
أهلها»(.)14
ومب �ث �ل��ه ق ��ال ال�ع�ي�ن��ي ف��ي ش��رح��ه لصحيح
البخاري( ،)15وقال اخلطابي -رحمه الله:
«جند من جهة املشرق ،ومن كان باملدينة كان
جنده بادية العراق ونواحيها ،وهي مشرق
أهلها» ،إلى قوله« :وأم��ا جند فهي الناحية
بني احلجاز والعراق»(.)16
ونقله احل��اف�ظ��ان :اب��ن حجر والقسطالني
في شرحهما لصحيح البخاري ،ونقال عن
اخلطابي قوله في معنى« :ق��رن شيطان»:
«القرن األمة من الناس ،يحدثون بعد فناء
آخرين ،وقرن احلية أن يضرب املثل به فيما
ال يحمد من األمور»(.)17
وفي الصحيحني :عن أبي هريرة ] عن
رسول [ قال« :رأس الكفر نحو املشرق»،
وه��ذا لفظ ال�ب�خ��اري ،ولفظ مسلم« :رأس
الكفر قبل املشرق»(.)18
وع ��ن أب ��ي ه��ري��رة ] ق� ��ال :ق ��ال رسول
ال�ل��ه [« :ي��وش��ك ال �ف��رات أن يحسر عن
كنز م��ن ذه��ب فمن حضره ف�لا يأخذ منه
شيئا»(.)19

المعتزلة :القائلون بأن
العباد يخلقون أفعالهم،
وينفون الرؤية ويوجبون
الثواب والعقاب ،وهم
عشرون فرقة
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جندا كما زعم أعداء الدعوة السلفية.
األدلة النبوية الصريحة على أن
العراق مطلع الفنت وقرن الشيطان
عن ابن عباس ،وابن عمر -رضي الله عنهم-
ق��اال :دعا نبي الله [ فقال« :اللهم بارك
لنا في صاعنا ،ومدنا ،وبارك لنا في مكتنا
ومدينتنا ،وب ��ارك لنا ف��ي شامنا وميننا»،
فقال رجل من القوم :يا نبي الله وعراقنا،
قال« :إن فيها قرن الشيطان ،وتهيج الفنت،
وإن اجلفا باملشرق»( ،)7وفي رواي��ة أخرى
البن عمر :قال رجل :فالعراق ،فيها ميرتنا
وفيها حاجتنا ،فسكت ،ثم قال« :مطلع قرن
الشيطان ،وهناك الزالزل والفنت»(.)8
وعن ابن عمر ] أن النبي [ قال« :دخل
إبليس العراق فقضى حاجته فيها ،ثم دخل
الشام فطردوه»(.)9
وأخ��رج البخاري في صحيحه من حديث:
«ي �خ��رج أن���اس م��ن ق�ب��ل امل �ش��رق ويقرؤون
القرآن ال يتجاوز تراقيهم»(.)10
وأخ��رج اإلم��ام مسلم في صحيحه أن سالم
ابن عبدالله بن عمر رضي الله عنهم قال :يا
أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة ،وأركبكم
للكبيرة! سمعت أبي عبدالله بن عمر يقول:
سمعت رس��ول ال�ل��ه [ ي �ق��ول« :إن الفتنة
جتيء من هاهنا» -وأومأ بيده نحو املشرق-
«من حيث طلع قرن الشيطان»(.)11
وع��ن اب��ن عمر رض��ي الله عنهما أن��ه سمع
النبي [ وهو مستقبل املشرق يقول« :أال إن
الفتنة هاهنا ،أال إن الفتنة ها هنا ،من حيث
يطلع قرن الشيطان»(.)12
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال :سمعت
ال�ن�ب��ي [ ي �ق��ول« :ب� ��ارك ال �ل��ه ف��ي شامنا
وميننا» ،ق��ال��وا :وف��ي جندنا يا رس��ول الله،
ق��ال ف��ي ال�ث��ال�ث��ة« :ه �ن��اك ال���زالزل والفنت،
وبهما يطلع قرن الشيطان»(.)13
ق��ال العالمة الكرماني في ش��رح احلديث:
«جند يطلع منها قرن الشيطان ،هو األرض
املرتفعة ،من تهامة إل��ى ال �ع��راق» ،ثم قال
أيضا« :كل ما ارتفع من تهامة إلى العراق،
فهو جند» وقال في موضع آخر« :ومن كان
باملدينة الطيبة «ص�ل��ى ال�ل��ه على ساكنها
وسلم» ،كان جنده بادية العراق ،وهي مشرق

أخرج البخاري في صحيحه
من حديث« :يخرج أناس
من قبل المشرق ويقرأون
القرآن ال يتجاوز تراقيهم»

وفي رواية أخرى عن أبي هريرة ] قال:
قال رسول الله [ ،مبثله إال أنه قال« :يحسر
عن جبل من ذه ��ب»( ،)20وروى مسلم عن
أبي هريرة ] أن رسول الله [ قال« :ال
تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل
من ذهب ،يقتتل الناس عليه ،فيقتل من كل
مئة تسعة وتسعون ،ويقول كل رج��ل منهم:
لعلي أكون أنا الذي أجنو»(.)21
وعن أبي بن كعب قال :إني سمعت رسول الله
[ يقول« :يوشك الفرات أن يحسر عن جبل
من ذهب ،فإذا سمع به الناس س��اروا إليه،
فيقول من عنده :لئن تركنا الناس يأخذون
منه ليذهنب ب��ه كله ،ق��ال :فيقتتلون عليه،
فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون»(.)22
وعن أبي هريرة ] قال :قال رسول الله
[« :منعت العراق درهمها وقفيزها ،ومنعت
الشام مدها ودينارها ،ومنعت مصر إردبها
ودي�ن��اره��ا ،وع��دمت م��ن حيث ب ��دأمت» ،قالها
ثالثا (.)23
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال :رأيت
رس ��ول ال �ل��ه [ يشير ب �ي��ده ن�ح��و العراق:
«هاهنا ،إن الفتنة هاهنا ،إن الفتنة هاهنا،
ث�لاث��ا»( .)24ق��ال النووي -رحمه الله -في
ش��رح ه��ذا احلديث بعد أن ذك��ر أق��واال ملن
سبقه م��ن ال�ع�ل�م��اء ،ق ��ال« :وق��ول��ه« :منعت
العراق درهمها وقفيزها» ق��ال :قيل :ألنهم
يرتدون آخر الزمان فيمنعون ما لزمهم من
الزكاة وغيرها».
أخ���ي امل �س �ل��م :ل �ق��د ت �ب�ين ل ��ك مم ��ا ذكرنا
م��ن األدل���ة ال�ن�ب��وي��ة ،أن ال �ع��راق ب�ل��د الفنت
وال�ش��رور والشيطان ،والفرقة واالختالف،
ومنشأ الكفر والنفاق والطغيان ،مما ثبت
ع��ن النبي [ ،ال��ذي ال ينطق ع��ن الهوى،
إن ه��و إال وح��ي ي��وح��ى ،وإل�ي��ك م��ا ورد في
ذلك عن الصحابة والتابعني وأئمة اإلسالم
واملسلمني ،ممن لهم علم ودراية ،فيما دونوا
من علوم ورواية(.)25
ثم أت��ي ببيان أشهر الفنت التي نشأت من
العراق ،فإذا عرفت أن العراق مطلع كل شر
وخ��راب ودم ��ار ،فهيا إل��ى بيان الفنت التي
ظهرت منها وفرقت اإلسالم واملسلمني ،بعد
عصر النبوة:
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األولى :أكبرها وأشنعها ،وهي اغتيال فاروق
األمة ,اخلليفة الثاني رسول الله [ عمر بن
اخلطاب رضي الله عنه وأرضاه ،الذي أعز
الله به اإلسالم ،ومناقبه ال تعد وال حتصى،
وليس هنا بيانها فانظرها في مصادرها.
فكما ه��و م�ع�ل��وم ف��إن ق��ات�ل��ه ه��و أب��و لؤلؤة
امل�ج��وس��ي -عليه لعنة ال �ل��ه -وق��د أت��ى من
الكوفة ،وأصله أعجمي.
الثانية :فتنة ذي النورين اخلليفة الثالث:
عثمان بن عفان -رضي الله عنه وأرضاه-
وقد ابتدأت من البصرة والكوفة بالعراق،
وانتشرت حتى وصلت مصر.
الثالثة :وقعات اجلمل ،وصفني ،والنهروان،
بني اخلليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي
الله عنه وأرضاه وبني معاوية بن أبي سفيان
] وك��ان منشأ الفتنة من ال�ع��راق ،وعلى
أرض العراق.
ال ��راب� �ع ��ة :ف �ت �ن��ة اخل� � ��وارج وت��آم��ره��م ضد
الصحابة ،وتكليفهم ابن ملجم بقتل اخلليفة
الرابع :علي بن أبي طالب -رضي الله عنه
وأرض��اه-وك��ان ذل��ك في أكبر مدنها ،مطلع
قرن الشيطان« ،مدينة الكوفة» ،وقد قتله
سنة 40هـ املوافقة لـ661م ،وتكليفهم البرك
بقتل معاوية ،وقد ضربه في خاصرته وسلم،
ومثلهما :ابن بكر على عمرو في مصر.
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 -1انظر رسالة اب��ن عفالق الب��ن معمر ص 49من
هذه الرسالة.
 -2الصواعق اإللهية في الرد على الوهابية ص.7
 -3انظر مصباح ال�ظ�لام ف��ي ال��رد على م��ن كذب
الشيخ اإلمام ص.234
 -4الرائية الصغرى ف��ي ذم البدعة وم��دح السنة
الغراء -يوسف بن إسماعيل النبهاني ج 1ص.27
 -5مصباح األنام :للحداد ص.53
 -6ان �ظ��ر اي �ض��اح احل �ج��ة ف��ي ال ��رد ع�ل��ى صاحب
طنجة -حمود التويجري ،رحمه الله ص.123
 -7أورده في كنز العمال  ،14/135وعزاه إلى ابن
عساكر.
 -8امل��ص��در ال �س��اب��ق 12/310 :وق � ��ال :أخرجه
الطبراني ،قلت :أورده الهيثمي في مجمع الزوئد،
وق� ��ال :أخ��رج��ه ال�ط�ب��ران��ي ف��ي الكبير واألوس� ��ط،

اخل��ام �س��ة :ظ �ه��ور ال �ف��رق ال�ض��ال��ة املضلة،
ال�ت��ي ب��ددت اإلس�ل�ام وأح��دث��ت فيه الفرق
واالختالف ،واالقتتال ،وهي:
> ط��ائ �ف��ة اخل�� ��وارج :ال��ذي��ن خ��رج��وا على
اخلليفة ،ومرقوا من اإلس�لام ،وه��م الذين
يعتقدون أن عليا والصحابة وجميع املسلمني
س��واه��م ،ق��د ارت� ��دوا ع��ن اإلس�ل�ام وكفروا
بالله ،وهم اشتهروا بـ«املفرطة املكفرة» ،وهم
عشرون فرقة.
> امل �ع �ت��زل��ة :ال �ق��ائ �ل��ون ب ��أن ال �ع �ب��اد خالقو
أفعالهم ،وينفون ال��رؤي��ة ويوجبون الثواب
والعقاب ،وهم عشرون فرقة.
الهوامش

> الشيعة :املفرطون في محبة علي ]
وهم اثنتان وعشرون فرقة.
> البخارية :املوافقة ألهل السنة في خلق
األفعال ،واملعتزلة في نفي الصفات ،وحدوث
الكالم ،وهم ثالث فرق.
> اجل �ب��ري��ة :ال�ق��ائ�ل��ة بسلب االخ �ت �ي��ار عن
العباد ،وهم فرقة واحدة.
> املشبهة :الذين يشبهون احلق باخللق في
اجلسمية ،تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا:
{ليس كمثله ش��يء وه��و السميع العليم}،
وهم خمس فرق.
> احللولية :وهم فرق أخرى.

ورجاله ثقات.
 -9املصدر السابق.
 -10أخرجه البخاري في صحيحه :كتاب التوحيد،
انظر الفتح.13/535 :
 -11أخرجه مسلم في كتاب الفنت ،باب الفتنة من
املشرق -حديث (.)2905
 -12أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب الفنت :باب
الفتنة من املشرق ،ومسلم في صحيحه ،كتاب الفنت-
حديث (.)2905
 -13صحيح البخاري ،كتاب الفنت :باب الفتنة من
قبل املشرق.
 -14ش��رح ال�ك��رم��ان��ي لصحيح ال �ب �خ��اري ،الطبعة
املصرية .24/168
 -15كتاب الفنت.11/353 :
 -16ف �ت��ح ال� �ب ��اري ش ��رح ص�ح�ي��ح ال �ب �خ��اري البن

حجر.13/47:
 -17املصدر السابق أيضا.
 -18البخاري ،ب��دء اخللق ،6/350 :ومسلم :باب
تفاضل أهل اإلميان.2/30 :
 -19أخ��رج��ه ال�ب�خ��اري ،كتاب ال�ف�تن ،ب��اب أشراط
الساعة  ،8/101ومسلم ف��ي ال�ف�تن ،ب��اب ال تقوم
الساعة حتى يحسر عن الفرات -حديث (.)2894
 -20املصدر السابق.
 -21مسلم في صحيحه ،الفنت ،حديث (.)2894
 -22املصدر السابق احلديث رقم (.)2895
 -23املصدر السابق احلديث رقم (.)2896
 -24اإلم � ��ام أح �م��د ف��ي م �س �ن��ده 2/43 :وسنده
صحيحم
 -25انظر :رسالة الدليل البراق على حوادث الكويت
والعراق :تأليف عمر العمروي.

وه��ذا هو إص�لاح األرض وإص�لاح أهل
فضيلة العالمة الشيخ :صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان
األرض ،وم��ا خالفه فهو تدمير لألرض
احلمد لله رب ال�ع��امل�ين ،وال �ص�لاة وال �س�لام على نبينا محمد خامت ومن عليها وإن ادعى أصحابه أنه تعمير
النبيني ،وعلى آل��ه وأصحابه وم��ن تبعهم بإحسان إل��ى ي��وم الدين ،وإص���ل��اح؛ ف���ه���ذا م���ن ت��س��م��ي��ة األشياء
وبعد :فإن اإلص�لاح مطلب عظيم كل يرجوه وكل يطلبه لكن مباذا بأضدادها ومن غش اخللق.
يتحقق اإلص�لاح؟ هنا تختلف الوسائل وتتنوع النتائج ،فكثير من وما أشبه الليلة بالبارحة؛ فمنافقو اليوم
الناس يظن أن أسباب اإلصالح هي إعطاء الناس ما يشتهون في هذه مثل إخوانهم من منافقي األمس ينادون
احلياة وه��و ما يسمونه الدميقراطية ،أي إن الشعب يحكم نفسه ب��اإلص�لاح وي��دع��ون أن اإلص�ل�اح باتباع
أنظمة الكفر وتعطيل الشرع ولكن { َويَ ْأبَى
بنفسه وال ُيحكم فيه بشرع الله الذي خلقه ويعلم مصاحله ،بل كل
اللّ ُه ِإ ّ
الَ أَن يُ ِت َّم نُو َرهُ َولَ ْو َكرِ هَ الْ َكافِ ُرونَ}
وميوله وما يهواه.
(التوبة .)32 :وكما قال إمام دار الهجرة
ِص َ
ال ِح َها} (األعراف)85 :؛ فإصالحها
وهذا في الواقع ال يحقق إصالحاً؛ ألن إ ْ
مالك بن أنس  -رحمه الله « :-ال يصلح
أهواء الناس تختلف ورغباتهم تتنوع ،بل باتباع شرعه وإفسادها مبخالفة شرعه؛
آخر هذه األمة إال ما أصلح أولها» .وكان
إن النتيجة من وراء ذل��ك هي الفساد؛ فالله أصلح األرض بإرسال الرسل وإنزال
ال��ن��اس ق��ب��ل ه���ذه ال��ش��ري��ع��ة ف��ي ضالل
قال تعالىَ { :ولَ��وِ ا ّتَ� َب� َع الحْ َ � ّ ُق أَهواءهم
ْ َ ُ ْ الكتب ،ف��إذا ق��ام ال��ن��اس باتباع الرسل مبني ،قال الله تعالىَ { :وا ْذ ُك � ُروا ْ ِإ ْذ أَنتُ ْم
ض َو َمن فِ يهِ َّن}
ات َوالأْ َ ْر ُ
السم َو ُ
َس َد ِت َّ
لَف َ
ض ت ََخا ُفو َن أَن
وعملوا بكتب الله صلحت أرضهم وإذا َقلِي ٌل ّ ُم ْست ْ
َض َعفُو َن فِ ي األَ ْر ِ
(امل��ؤم��ن��ون)71 :؛ ول��ذل��ك ل��م ي��ك��ل الله كانوا بخالف ذل��ك أفسدوا في األرض
َصرِ ِه
ّاس َفآ َوا ُك ْم َوأَ ّيَ َد ُكم ِبن ْ
يَت ََخ َّط َف ُك ُم النَ ُ
الناس إل��ى أهوائهم ورغباتهم بل رسم وإن كانوا يزعمون أنهم يصلحون فيها َو َر َز َق� ُك��م ِ ّم� َن َّ
الط ِ ّي َب ِ
ات لَ َعلَّ ُك ْم ت َْش ُك ُرونَ}
لهم طريقاً يسيرون عليه في حياتهم وهو
َ
َ
كما قال تعالىَ { :و ِإ َذا قِ يل لَ ُه ْم ال تُف ِْس ُدوا ْ (األنفال .)26 :رمبا يقول قائل :هل نترك
َ
ض َقالُوا ْ إ مَّ َ
ما أرس��ل به رسله وأن��زل به كتبه؛ فكل فِ ي األَ ْر ِ
صل ُ
ِنا نَ ْح ُن ُم ْ
ِحونَ .أال كل ما عند الكفار؟ فنقول ل��ه :ما عند
شريعة سماوية اتباعها والعمل بها في ِإ ّنَ ُه ْم ُه ُم المْ ُف ِْس ُدو َن َولَكِ ن ّ
الَ يَ ْش ُع ُرونَ} الكفار من املنافع الدنيوية من املصنوعات
وقتها إصالح ما لم تنسخ ،إلى أن جاءت
(البقرة .)12 - 11 :واإلص�لاح املتمثل واملنتوجات واخلبرات النافعة قد أباح الله
شريعة محمد[ فنسخت ما سبقها من
باتباع شرع الله ضمان من الهالك كما لنا أخذه منهم واالنتفاع به بعد أن نشتريه
الشرائع وتضمنت صالح البشرية إلى قال تعالىَ { :و َما َكا َن َر ّبُ َك ِليُ ْهل َ
ِك الْ ُق َرى بأموالنا ،وهذا في األصل خلقه الله لنا؛
أن تقوم الساعة؛ فال صالح وال إصالح ب ُ
ِحونَ} (هود.)117 :
صل ُ
ِظل ْ ٍم َوأَ ْهل ُ َها ُم ْ
ِي
قال تعالىُ { :ق ْل َم ْن َح َّر َم زِ ينَ َة اللّهِ ا ّلَت َ
إال باتباع هذه الشريعة والتحاكم إليها؛
واإلصالح في األرض إمنا يتحقق بتحكيم أَخْ َر َج لِعِ َبادِ ِه َوالْ َّط ِ ّي َب ِ
الرز ِْق ُق ْل ِهي
ات مِ َن ِ ّ
ق��ال الله تعالى{ :يَ � َأ ّيُ� َه��ا ا ّلَ��ذِ ي� َ�ن آ َمنُوا ْ
ِص ًة
ش��رع الله وإق��ام��ة الصالة وإي��ت��اء الزكاة ِللَّذِ ي َن آ َمنُوا ْ فِ ي الحْ َ � َي��ا ِة ال ّ ُدنْ َيا َخال َ
أَ ِط��ي� ُع��وا ْ ال�لّ� َه َوأَ ِط��ي � ُع��وا ْ ال � َّر ُس��و َل َوأ ُ ْولِي
وإقامة احلدود واألمر باملعروف والنهي يَ���� ْو َم الْ��قِ � َي��ا َم��ةِ } (األع�����راف ،)32 :إمنا
األَ ْمرِ مِ ن ُك ْم َف ِإن تَنَاز َْعتُ ْم فِ ي َش ْي ٍء َفردوه
ُ ّ ُ ُ عن املنكر؛ قال تعالىَ { :ولَ َي ُ
نص َر َّن اللَّ ُه املمنوع أن نستورد منهم األنظمة املخالفة
ِإلَى اللّهِ َوال َّر ُسولِ إِن ُكنتُ ْم تُؤْمِ نُو َن بِاللّهِ
نص ُرهُ ِإ َّن اللَّ َه لَ َقوِ ّ ٌي َعزِ ي ٌز ا ّلَذِ ي َن إِن لديننا وعقيدتنا ونتخلى عما أعطانا الله
َمن يَ ُ
ِك َخيْ ٌر َوأَ ْح َس ُن تَ ْأوِ ي ً
اآلخرِ َذل َ
َوالْ َي ْو ِم ِ
ال}
ّاه ْم فِ ي الأْ َ ْر ِ
َّم َّكنَ ُ
الصلاَ ةَ َوآتَ ُوا من شرعه املطهر ودينه القيم فنخسر
ض أَ َقا ُموا َّ
(النساء ،)59 :وس ّمى الله اتباع شرعه ال َّز َكاةَ َوأَ َم ُروا ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َونَ َه ْوا َعنِ المْ ُن َكرِ اخلسران املبني.
إصالحا ومخالفة شرعه إفساداً فقال
َو ِللَّهِ َعاقِ َب ُة الأْ ُ ُم��ورِ } (احلج ،)41 - 40 :وال حول وال قوة إال بالله العلي العظيم،
ض بَ ْع َد
تعالىَ { :والَ تُ� ْف� ِ�س� ُدوا ْ فِ ��ي األَ ْر ِ
وقال النبي[« :وحل� ّ�د يقام في األرض وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
() عضو هيئة كبار العلماء
خير لها من أن متطر أربعني صباحاً» ،آله وصحبه أجمعني.
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أهمية اإلصالح وبماذا يتحقق؟
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قطوف �أ�سرية

أدب اختالط الطفل
بغير المسلمين
املستشارة التربوية :شيماء ناصر
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من آث��ار ال��والء وال �ب��راء ت��رك االخ�ت�لاط بالكفار من اليهود
والنصارى وغيرهم؛ إذ إن كثرة االختالط بهم ،ومشاهدتهم
ال��دائ �م��ة ،والس�ي�م��ا ف��ي ه��ذا ال�ع�ص��ر ح�ي��ث ينتسب أكثرهم
إل��ى دول كبرى تعد ف��ي ع��رف بعض ال�ن��اس م�ن��ار ًا للحضارة،
ً
ومثاال رائع ًا للتقدم الصحيح ،تعد خطر ًا كبير ًا على العقيدة
واإلميان؛ إذ تزول بالتدرج تلك النفرة منهم ،وتصبح رؤيتهم
أمر ًا طبيعي ًا ال يستنكر ،ورمبا تطور احلال حتى يقروا على ما
هم عليه من الشرك والكفر ،فال يستنكر ذلك منهم.
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وال� �ن ��اظ ��ر ف� ��ي أح � � ��وال امل �س �ل �م�ي�ن اليوم
ودخ � ��ول ه���ذا ال� �ع ��دد ال �ه��ائ��ل م ��ن الكفار
إل��ى ب�لاد املسلمني ،والس�ي�م��ا م��ن نصارى
أوروب� ��ا وأم��ري �ك��ا ،واخ�ت�لاط�ه��م باملسلمني،
واستحواذهم على بعض مراكز القوى في
ال�ب�لاد ،ومتتعهم مبميزات فائقة في أكثر
امل �ج��االت ،مثل رفاهية املسكن ،واملركب،
وارتفاع املخصصات الشهرية ،والظهور أمام
املسلمني بأحسن هيئة وق��د ارتسمت على
وجوههم االبتسامات ،إلى جانب استخدامهم
اللطافة في تعاملهم مع املسلمني مكراً منهم
ودهاء ،هذا الوضع بهذه الصورة يضعف في
النفوس بغضهم ،بل رمبا أوقع في النفوس
حبهم ،واحترامهم ،وتقدميهم ،رغم ما ورد عنه
عليه الصالة والسالم من وجوب االستعالء
عليهم ،وعدم ابتدائهم حتى بالسالم حيث
قال« :ال تبدؤوا اليهود والنصارى بالسالم
وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم

إلى أضيقه» ،وقد ذهب جمهور علماء األمة
إلى عدم جواز ابتدائهم بالسالم ،فإن احتاج
املسلم إل��ى ابتدائهم بالتحية ق��ال« :كيف
حالك» أو نحو ذلك .أما لفظ السالم الذي
هو اسم من أسماء الله تعالى فال يكون إال
للمسلمني إخوان العقيدة والدين ،فإذا كان
حكم السالم عليهم محظوراً ،فكيف بحبهم
وتقدميهم على املسلمني؟!
وال شك أن األب املسلم يواجه في حتقيق
هذه القضية وهذا املبدأ اإلسالمي العظيم
صعوبة ،والسيما بعد انتشارهم في البالد،
فال يكاد يوجد بلد إسالمي إال وفيه أناس
م��ن غ�ي��ر امل�س�ل�م�ين ي�ع�ي�ش��ون ف��ي بحبوحة
تفوق حياة أكثر عامة املسلمني ،ورغم هذه
ال �ظ��روف الصعبة ف��إن األب ال يعفى من
ال�ق�ي��ام ب��امل�س��ؤول�ي��ة ،ب��ل عليه أن يضاعف
اجلهد ،ويزيد العطاء ليواجه هذا الضغط
االجتماعي الرهيب على نفس الولد ،وال سيما

في عصر العوملة ،وينتهج في ذلك األساليب
والوسائل املتيسرة ،ومن أهم هذه الوسائل:
اختيار املسكن ،فال يسكن في األحياء التي
يكثر فيها النصارى ،أو الكفار ،وال يجاورهم،
وال يأخد ولده إلى األماكن التي يشاهدون
ف�ي�ه��ا ،م�ث��ل ال �ش��واط��ئ ،واألس � ��واق ،وبعض
اإلدارات ،وامل�ص��ان��ع ،وال���ورش ،ف��إن حدث
أن اضطر األب ملجاورتهم ومخالطتهم كأن
يلتقي بهم في الطائرة ،أو في مكان ما ،فإن
ظهوره أمام الولد مبظهر املستعلي بإميانه
ال يأبه بهم ،وال يكترث لوجودهم :يعد أمراً
مهماً ،م��ع تعريف ال��ول��د بهم ،وإش �ع��اره أن
هؤالء ليسوا من املسلمني؛ لتحصل له القدرة
على التمييز بينهم وب�ين املسلمني ،خاصة
أن بعض املسلمني يتشبه بهم ،وأصبح من
الصعب التمييز بينهم.
وإن سنحت الفرصة للحديث مع أحدهم،
فليكن حديثه معه ي��دور ح��ول دع��وت��ه إلى
اإلس �ل��ام ،وت�ع��ري�ف��ه ب ��ه ،وال ي �ك��ون حديثه
معه من باب التفكه أو املالطفة؛ فإن هذا
يوقع في نفس الولد االختالل بني اجلانب

النظري الذي تلقاه من والده ،وبني اجلانب
السلوكي التطبيقي الذي يشاهده أمامه من
مالطفتهم ومجاراتهم ،وال يعني هذا شتمهم
أو تقبيحهم أو اإلس��اءة إليهم فإن لهم على
امل�س�ل��م ح��ق ال �ع��دل وامل�ع��ام�ل��ة احل�س�ن��ة في
احلدود الشرعية.
وقضية أخرى تعد أخطر القضايا في هذا
املجال وهي قضية السفر إلى بالد الكفار،
فهي أخطر بكثير من مجرد االحتكاك بهم
في بالد املسلمني؛ إذ تضعف سلطة املسلم
في تلك البالد ،ورمب��ا ت��زول بالكلية ،وهنا
ال ب��د أن تكون ل�لأب املسلم وقفة صارمة
قوية في ه��ذه القضية؛ إذ إن كل ما ميكن
أن ي�ق��ال للطفل م��ن وج��وب بغض الكفار،
وعدم مواالتهم  ,وغير ذلك من معاني الوالء
والبراء؛ كل هذا ميكن أن يزول مبجرد قرار
األب السفر للتنزه في دولة من دول الكفار؛
إذ يعيش الولد حالة من الصراع النفسي بني
ما يسمعه من التوجيهات ،وب�ين ما يعيشه
من املخالفات ،وال شك أن اجلانب العملي

وال��واق��ع التطبيقي ،أكثر تأثيراً ف��ي الولد
م��ن اجل��ان��ب النظري ال��ذي ال واق��ع ل��ه وال
تطبيق.
وال يخفى على املسلم م��ا ج��اء ع��ن رسول
الله [ ف��ي النهي ع��ن العيش م��ع الكفار
ومخالطتهم ،ومن ذلك قوله« :أنا بريء من كل
مسلم يقيم بني أظهر املشركني» ،وفي رواية
قال« :ال تساكنوا املشركني وال جتامعوهم،
فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم» ،وفي
رواية قال عليه الصالة والسالم« :من أقام
مع املشركني فقد برئت منه الذمة» ،فهذه
النصوص ال��زاج��رة كفيلة ب��زج��ر األب عن
التفكير أص� ً
لا في السفر إل��ى ب�لاد الكفار
للنزهة وللفرجة ،وقد سئل شيخ اإلسالم ابن
تيمية في زمنه في القرن الثامن الهجري عن
سفر الرجل بأهله للنزهة ،وللفرجة في مكان
يشاهد فيه املنكر وال يستطيع إزالته؟ فأجاب
رحمه الله بقوله« :ليس لإلنسان أن يحضر
األماكن التي يشهد فيها املنكرات وال ميكنه
اإلنكار ،إال ملوجب شرعي مثل :أن يكون
هناك أمر يحتاج إليه ملصلحة دينه
أو دنياه ال بد فيه من حضوره ،أو
يكون مكرهاً ،فأما حضوره
مل�ج��رد ال�ف��رج��ة ،وإحضار
امرأته تشاهد ذلك ،فهذا
مم��ا ي �ق��دح ف��ي عدالته
وم� ��روءت� ��ه إذا أصر
عليه» ،فال يجوز
ب� � �ن � ��اء علىم� ��ا ت� �ق ��دم-
أن يسافر
األب واألوالد
واألهل إلى هذه
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ذهب جمهور
العلماء إلى عدم
جواز ابتداء الكفار
بالسالم

ال�ب�لاد الكافرة التي يشاع فيها املنكر وال
يستطيع املسلم إزالته أو إنكاره ،أما املضطر
فإنه يجوز له بقدر احلاجة دون إفراط ،وال
ينبغي له أخذ األوالد إال إذا لم يجد له بداً
من ذلك ،وعليه قبل أن يقرر سفره املضطر
إليه أن يسأل الثقات من علماء بلده عن جواز
سفره هذا ،وهل له أن يأخذ األوالد أم ال؟
فإن حدود االضطرار والضرورة ال يحددها
الرجل لنفسه ،بل يحددها الشرع من خالل
اجتهاد العلماء املوثوق بدينهم وسيرتهم.
ف ��إذا ج��از ل��ه السفر هيأ األوالد لذلك،
وعرفهم أنه مضطر للسفر بهم ،وأوضح
لهم ب�ص��ورة تقريبية أوض��اع تلك البالد،
وأن امل�ن�ك��ر فيها ش��ائ��ع ويعطيهم وصفاً
لبعض م��ا ميكن أن ي�ش��اه��دوه ه�ن��اك من
االنحرافات؛ وذلك لئال يصطدموا برؤية
تلك االنحرافات الكبيرة فيتأثروا ،وعليه
قبل السفر أن يسأل الهيئات املختصة في
بلده عن املساجد ،واملراكز اإلسالمية في
تلك البالد ،ويتصل بهم قبل سفره ليهيئوا
له املكان املناسب ويستقبلوه ،وهناك يشغل
أوالده بنشاطات تلك املراكز اإلسالمية،
ولقاءات الطالب املسلمني فيها ،مراعياً
أن يكون سكنه بجوار أح��د ه��ذه املراكز،
وب��ال�ق��رب م��ن ال�ع��ائ�لات املسلمة ف��ي تلك
البالد وعليه أن يسارع بالعودة إذا انتهت
م�ه�م�ت��ه وال يطيل
البقاء.
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م�صر

اجلميع مستغرب من ضبابية موقف اجليش

أحداث العباسية ..هل هي مؤامرة ناعمة لالنقالب
على الثورة وتعطيل االنتخابات الرئاسية؟!
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تقرير :وائل رمضان
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أحداث دامية شهدتها منطقة العباسية واملنطقة احمليطة بوزارة الدفاع املصرية راح ضحيتها أكثر من 11
قتيال ومئات الـمصابني ،فيما حذر عدد من اخلبراء األمنيون من خطورة املوقف مطالبني بضبط النفس
ومحذرين من حياكة مؤامرات تهدف إلى قيام اجليش بانقالب عسكرى يتم بعده فرض األحكام العرفية
على البالد ،واصفني املشهد بامللتبس والسيما مع كل مرحلة من خوض مصر ألي من االنتخابات ،وال
سيما أن مصر ستشهد إجراء االنتخابات الرئاسية لتسليم السلطة في الـ  23من مايو احلالي.
الدعوة السلفية تستنكر األحداث
أصدرت الدعوة السلفية بيا ًنا استنكرت فيه
ٍ
اشتباكات ف��ي محيط وزارة
م��ا يحدث مِ ��ن
الدفاع ،وأهابت بالشباب املتظاهر لتغليب لغة
الشرع والعقل ،وجتنيب البالد ويالت فتنة ال

يعلم مداها إال الله؛ وطالبتهم بالعودة إلى
«ميدان التحرير» ،وتفويت الفرصة على َمن
يريد استغاللهم لالنقضاض على ثورتهم.
ك�م��ا ن��اش��د ال�ب�ي��ان ض �ب��اط وج �ن��ود «القوات
املسلحة» امل��وج��ودي��ن ح��ول ال� ��وزارة االلتزام

ب��أق �ص��ى درج � ��ات ض �ب��ط ال �ن �ف��س ،وتغليب
املصلحة الوطنية ،والصبر على أي استفزاز
قد يعرض لهم.
وأك��د البيان في الوقت ذات��ه على أن «الثورة
املصرية» لم تكن لتنجح لوال احملافظة على

كافر ،فقد باء بها أحدهما».
كما وصف الشيخ ما يحدث بأنه فتنة ،محذ ًرا
من يشارك فيها ق��ائ� ً
لا :وليعلم كل مشارك
في الفنت أن توبة القاتل للمسلم عم ًدا غير
مقبولة عن ابن عباس وغيره ،والصحيح أنها
ال تسقط كل اإلث��م؛ ألن��ه يبقى حق املقتول،
يأتي يوم القيامة وأوداجه تشخب دما ،يقول:
يا رب سل هذا فيم قتلني ،حتى لو أخذ أولياء
املقتول حقهم بالقصاص أو بالدية أو بالعفو،
قال ابن عباس رضي الله عنهما« :نزلت هذه
اآلي��ةَ { :و َم� � ْن يَ ْقتُ ْل ُمؤْمِ ناً ُمتَ َع ِّمداً َف َجزَا ُؤهُ
َج َه َّن ُم }...اآلي��ة (النساء )93 :وهي آخر ما
نزل وما نسخها شيء».
داع ًيا في نهاية كلمته أن يبذل كل واحد غاية
ج�ه��ده ف��ي ص��رف ال �ن��اس ع��ن سفك الدماء
املعصومة بغير حق ،ولنسع جمي ًعا إلى إزالة
االحتقان ،ودعوة اجلميع إلى احلكمة والتأني،
والنظر في عواقب األمور واملآالت ،عسى الله
عز وجل أن يحفظ بالدنا آمنة مطمئنة وسائر
بالد املسلمني.
الهيئة الشرعية للحقوق واإلصالح
تستنكر األحداث
ك �م��ا أص�� ��درت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ش��رع �ي��ة للحقوق
واإلص �ل��اح ب�ي��ان��ا ب �ش��أن األح � ��داث الدامية
ال�ت��ي جت��ري ف��ي محيط وزارة ال��دف��اع وفي
م�ي��دان العباسية داع �ي � ًة اجلميع أن يقوموا
بواجبهم ،وأن يتحملوا مسؤوليتهم ،مؤكدة
على مشروعية التظاهر واالعتصام واملطالبة
باحلقوق املشروعة بطريقة سلمية ال تعوق
احل�ي��اة وال تؤثر سلب ًيا على مصالح البالد
والعباد ،وال تفضي إلى عكس املقصود منها،
كما أك��دت أن��ه يجب على املجلس العسكري
ووزارة الداخلية أن يقوموا بحماية املصريني
فوق كل أرض مصرية وحتت كل سماء ،وأن
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سلميتها ،وعلى ذلك فإننا نستنكر أي دعوات
الستخدام االشتباك املسلح بينْ أبناء الوطن
الواحد ،ونُ ِ ّ
ذكر اجلميع بحرمة الدم املعصوم.
وطالب البيان بإجراء حتقيق فوري ومحاسبة
من تثبت إدانته سواء بالتنفيذ أم التخطيط أم
التسبب في وقوع تلك األح��داث وفي الوقت
ذات��ه ف��ض االع�ت�ص��ام ف��ي العباسية در ًءا ملا
وصفه مبفسدة سفك الدماء.
وطالب البيان ً
أيضا املجلس العسكري بصفته
ال �ق��وة ال��وح�ي��دة ال �ق��ادرة على ضبط األمور
وحفظ األم��ن بتحمل مسؤولياته في حماية
جميع املواطنني من معتصمني ،وغيرهم ،كما
طالب العلماء والدعاة والسياسيني بالتدخل
مبا ميكنهم؛ لتهدئة الوضع ،وإنهاء االحتقان.
الشيخ ياسر برهامي ..احقنوا الدماء
وفي تعليقه على األح��داث ذكر الشيخ ياسر
برهامي أن الدعوة السلفية طاملا حذرت من
هذه السلوكيات واألفكار التي يريد بعضهم
من خالل نشرها الوصول للفوضى والدمار،
غير عابئ مبا يسفك من دماء وما ينتهك من
حرمات ونحن في هذه احملنة العصيبة ،التي
ندعو الله أن يخرج مصرنا احلبيبة وشعبنا
الطيب منها بسالم.
وذ ّك��ر الشيخ في كلمته اجلميع مبا قال الله
سبحانه وتعالىَ { :-و َم ْن يَ ْقتُ ْل ُمؤْمِ ناً ُمتَ َع ِّمداًَف َجزَا ُؤهُ َج َه َّن ُم َخالِداً فِ ي َها َو َغ ِض َب اللَّ ُه َعلَيْهِ
َولَ َعنَ ُه َوأَ َع َّد لَ ُه َع َذاباً َع ِظيماً} (النساء،)93 :
محذ ًرا من الوقوع في الهرج الذي أخبر عنه
َّاس َز َما ٌن
النبي [ فقال« :-لَ َي ْأ ِتينَ َّ َعلَى الن ِ
لاَ يَ�دْرِ ي الْقَا ِت ُل فِ ي أَ ِّي َش� ْ�يءٍ َقتَ َل َولاَ يَدْرِ ي
المْ َ ْقتُو ُل َعلَى أَ ِّي َش ْيءٍ ُق ِت َل» (مسلم،)2908( :
«القاتل واملقتول في النار.»...
ثم ذكر أنه ال تكفي النيات احلسنة في دفع
اإلث��م عمن ش��ارك في قتل مسلم ،وال اتباع
الظنون التي ال بينة عليها ،وقال النبي صلى
الله عليه وس�ل��مِ « :إ َّي��ا ُك � ْم َوال� َّ�ظ� َّ�ن َف� �إِنَّ َّ
الظ َّن
أَ ْك� � َذ ُب الحْ َ ��دِ ي� ِ�ث» (ال�ب�خ��اري ،5144 :مسلم:
 ،)1413قال تعالى{ :إِنَّ َّ
الظ َّن ال يُ ْغنِي مِ َن
الحْ َ قِّ َشيْئاً} (يونس.)36 :
وح��ذر الشيخ م��ن دع��اوى التكفير اجلاهلة،
مذكراً بقول النبي [« :ومن قال ألخيه :يا
كافر ،فهو كقتله» وق��ال« :من قال ألخيه :يا

الدعوة السلفية حتذر
من السلوكيات واألفكار
الساعية لنشر
الفوضى والدمار

يعلموا أنهم مسؤولون أمام الله ثم أمام الشعب
عن هذه الدماء فى الدنيا واآلخرة.
كما دعا البيان املشتغلني بالشأن السياسي
وال �ش��أن ال�ع��ام إل��ى ب��ذل ك��ل املساعي حلقن
ال��دم��اء وت��أم�ين املمتلكات وم��واج�ه��ة أعمال
القتل وسفك الدماء والتصدي للمجرمني من
البلطجية واملُه ّربني من السجون.
وط��ال��ب ال �ب �ي��ان أي� ً
�ض��ا ج �م��وع املتظاهرين
واملعتصمني أن يصدروا في كل تصرفاتهم عن
أهل العلم واحللم والبصيرة وتقوى الله تعالى
ومجانبة ال�ف�تن ،وعليهم احل��ذر م��ن تخوين
العلماء واتهام املخلصني والفضالء.
وأوصى البيان أهل العلم والفضل أن يتشاوروا
ف��ي ه��ذا األم ��ر ،وأن يتحركوا بشكل موحد
وينبذوا التالوم فيما بينهم ،وأن يرتفعوا إلى
مستوى املسؤولية ال�ت��ي أن��اط�ه��ا ال�ل��ه تعالى
بهم.
األحداث ليست في مصلحة الوطن
م��ن جانبه ت�س��اءل ال��دك�ت��ور محمد الشحات
اجل�ن��دي ،عضو مجمع البحوث اإلسالمية،
عن هؤالء الذين يريدون الصدام مع القوات
املسلحة؟ هل مصلحة الوطن تقتضي ذلك؟
عليهم أن يسألوا أنفسهم قبل اإلق��دام على
أي فعل ،فقد تبقى أسابيع وتتضح الصورة
ومعاملها وميثل أم��ام الناس التحول السلمى
فال أرى مبررا ملثل هذه احلشود التي تربك
الوطن وتعطل مصالح الناس وتعطي صورة
سلبية ع��ن ث��ورة  25يناير بسبب أن هؤالء
احملتشدين ينبغي عليهم التريث واالنتظار
فيمكن أن تتفاقم املصادمات وأن يزيد عدد
الشهداء ،وأن نتحول إلى حرب أهلية.
شيخ األزهر يطالب بوقف العنف
كما طالب اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب،
شيخ األزه��ر ،بوقف العنف ف��ورا بالعباسية،
م�ط��ال�ب��ا امل �ت �ظ��اه��ري��ن ب��ال �ع��ودة إل ��ى ميدان
التحرير ،والتظاهر السلمي وعدم اللجوء إلى
العنف؛ حيث إن دم املسلم على املسلم حرام،
وناشد اجلميع أن يوقفوا ف��و ًرا ودون إبطاء
أع�م��ال العنف ،ال�ت��ي مت��س ب��دن امل�ص��ري أو
تودي بروحه ،مح ِّذرا اجلميع من إراقة الدماء
والدخول فى هذا النفق املظلم املشؤوم ،كما
ناشد العلماء واحلكماء والسياسيني وقوى
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م�صر
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املجتمع املصري أن يتدخلوا فو ًرا إلنهاء هذه
الفجيعة التي تشوه املشهد الوطني كله ،وأن
يبذلوا كل اجلهود وبأقصى سرعة لوقف هذا
النزيف أوالً وبال قيد أو شرط.
األحداث في الصحف األميركية
تصدرت اشتباكات العباسية اهتمامات الصحف
األم��ري �ك �ي��ة ال �ت��ي ح�م�ل��ت امل �ج �ل��س العسكري
مسؤولية املذبحة التي راح ضحيتها نحو 11
قتي ً
ال وع�ش��رات املصابني ،وح��ذرت من أن أي
محاولة الستغالل األحداث لتأجيل االنتخابات
الرئاسية ستشعل الوضع بشكل غير مسبوق.
وق��ال��ت صحيفة الكريستيان ساينس مونيتور
األم��ري�ك�ي��ة :إن أح���داث ال�ع�ن��ف ال�ت��ي شهدتها
منطقة العباسية قدمت دلي ً
ال جديداً للنشطاء
اإلسالميني والعلمانيني على حد سواء على أن
املجلس العسكري الذي يدير البالد منذ اإلطاحة
بنظام مبارك غير جدير بالثقة.
وأض ��اف ��ت أن اس��ت��خ��دام ال�ب�ل�ط�ج�ي��ة لقمع
املظاهرات وكسر األصوات املعارضة لقرارات
احلكومة كانت اإلستراتيجية السائدة حتت
ح�ك��م م �ب��ارك .واع �ت �ب��رت أن أع �م��ال العنف
األخ� �ي ��رة ت �ع��د م ��ؤش ��راً م�ق�ل�ق�اً ع �ل��ى انتشار
اس�ت�خ��دام العنف أداة رئيسة ف��ي السياسة
املصرية.
صحيفة النيويورك تاميز
من جانبها قالت صحيفة النيويورك تاميز
األمريكية :إن عدم تدخل قوات األمن لفض
االشتباكات التي استمرت لساعات عدة يثير
امل��زي��د م��ن ال�ش�ك��وك ح��ول ت��واط��ؤ احلكومة
واملجلس العسكري في املجزرة.
وأض ��اف ��ت أن ح��ال��ة االرت� �ب ��اك ال �ت��ي تسود
املشهد السياسي في مصر توسع الصدع بني
املتظاهرين واملجلس العسكري بشكل متزايد،
وتضع االنتخابات الرئاسية القادمة في حالة
من الفوضى والسيما بعد تعليق العديد من
املرشحني حمالتهم االنتخابية ح��داداً على
أرواح الضحايا.
صحيفة لوس أجنلوس
ب��دوره��ا قالت صحيفة ل��وس أجنلوس تاميز
األمريكية :إن حالة الفوضى التي خلقتها

األح � ��داث األخ��ي��رة أث� ��ارت م �خ��اوف م��ن أن
املجلس العسكري يبحث ع��ن ذري�ع��ة إللغاء
االنتخابات الرئاسية املقرر إجراؤها في 23
من الشهر اجلاري.
وأشارت إلى أن األحداث األخيرة تعد مؤشراً
على م��دى قابلية البالد لالحتراق ،وتعكس
عجز السياسيني عن حتديد مسار البالد ،مع
استمرار املجلس العسكري في السلطة.
بعد فوات األوان ..املجلس العسكري
يفرض حظر التجوال
ف��ي ق���رار ك ��ان م��ن ال��واج��ب أن ي�ت�خ��ذ منذ
بداية األحداث فرض املجلس األعلى للقوات
املسلحة حظر التجول في ميدان العباسية
ومحيط وزارة الدفاع والطرق املؤدية إليها
اعتبا ًرا من الساعة احلادية عشرة مساء يوم
اجلمعة املوافق  4مايو وحتى الساعة السابعة

شيخ األزهر يطالب بوقف
العنف محذر ًا اجلميع من
إراقة الدماء والدخول
في النفق املظلم

من صباح السبت  5مايو ،جاء ذلك في بيان
للمجلس ،نصه« :إن حظر التجوال سينفذ
«ف��ي ميدان العباسية ومحيط وزارة الدفاع
وال �ط��رق امل��ؤدي��ة إليها اع�ت�ب��ارا م��ن الساعة
احلادية عشرة مساء ي��وم اجلمعة املوافق 4
مايو  2012وحتى الساعة السابعة من صباح
السبت املوافق  5مايو  .»2012وأك��د البيان
أن املجلس قرر« :اتخاذ اإلجراءات القانونية
ضد املتورطني في أح��داث ميدان العباسية
واحملرضني على ذلك».
ويبقى التساؤل :هل للجيش مصلحة في إشعال
فتيل هذه األحداث؟ ملاذا يتقاعس اجليش عن
األخ ��ذ على ي��د ه ��ؤالء امل�ج��رم�ين؟ ه��ل يدير
اجليش مؤامرة ناعمة ميسك بأطرافها من
بعيد إلح��داث ه��ذه الفوضى؟ ه��ل سيصدق
اجل�ي��ش ف��ي تسليم السلطة للمدنيني بعد
االنتخابات الرئاسية التي يشكك الكثيرون
في إمكانية عقدها في مثل هذه الظروف؟
ت�س��اؤالت كثيرة كلها تشير بأصابع االتهام
إلى املؤسسة العسكرية ،إال أننا ال منلك في
النهاية إال الصبر إلى نهاية الطريق حتى نرى
صدق تلك املؤسسة من كذبها ،نسأل الله أن
يجنب مصر وسائر ب�لاد املسلمني الفنت ما
ظهر منها وما بطن.

مسلموا إثيوبيا
بين التهميش وفرض
الفرق الباطنية
()2-1

عبدالقادر علي

ي�ت�ع��رض امل�س�ل�م��ون ف��ي إث�ي��وب�ي��ا لهجمة ش��رس��ة م��ن ف��رق��ة األحباش
اللبنانية ،التي تلقى دعم ًا حكومي ًا؛ حيث إنها متكنت من السيطرة على
املجلس األعلى للمسلمني ،رغم أن دستور إثيوبيا االحتادية ينص على
احلرية الدينية وع��دم تدخل احلكومة في ش��ؤون األدي��ان ،إال أن هذه
الفرقة كانت تتحرك من خالل الدعم احلكومي مما جعلها اآلمر الناهي
في املجلس األعلى للشؤون اإلسالمية واملتصرف في شؤونه ،بل أصبحت
تتحرك من خالل حكاية احلكومة الفدرالية التي تدعم حتركات هذه
الفرقة وجتبر الواليات الفدرالية على عدم رفض أنشطة هذه الفرقة
وال��دورات التي تقيمها لألئمة والدعاة في هذه الواليات ،وكلها تتركز
على سب صحابة رسول الله [ وعلماء أهل السنة واجلماعة ،فضال عن
تشكيكهم في عقيدة أهل السنة واجلماعة مما أدى إلى رفض العديد من
املسلمني إلى هذا املخطط الرهيب الذي يستهدف عقيدتهم ،وعدوها
ه��ذه السياسة نوعا من التدخل السافر بشؤونهم الدينية ،علما بأن
املسلمني في إثيوبيا ميثلون قرابة ثلثي املواطنني.
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الباطنية حتاول السيطرة على قرار هم

وق��د تنبه امل�س�ل�م��ون إل��ى ه��ذا املخطط
احل� �ك ��وم ��ي ال�� ��ذي ي �س �ع��ى إل� ��ى تذويب
عقيدتهم من خالل فرض فرقة األحباش
اللبنانية عليهم ،واستنكرت العديد من
املؤسسات الدينية والسياسية اإلسالمية
ه��ذا التصرف احل�ك��وم��ي ،كما أصدرت
اجل��ال�ي��ات اإلثيوبية ف��ي اخل ��ارج بيانات
تدين فيه هذا التدخل السافر في شؤون
املسلمني ،وألول مرة في تاريخ املسلمني
في إثيوبيا مت تنظيم مظاهرات حاشدة
في العاصمة واعتصامات في مركز أولياء
بالعاصمة أدي��س أب��اب��ا إال أن احلكومة
لم تأبه بصوتهم وواصلت حملتها لقمع
املسلمني والتمكني لفرقة األحباش.
ويؤكد ذلك الكالم ال��ذي صدر من وزير
الشؤون الفدرالية اإلثيوبية ومدير مكتب
شؤون األديان في وزارة الشؤون الفدرالية
بعد األح ��داث األخ�ي��رة ف��ي مركز أولياء
بالعاصمة؛ حيث وجهوا اتهاماتهم للسلفية
وأعلنوا متسكهم باألحباش ،وكان ملخص
كالمهم وفق كاآلتي:
«ال��وه��اب �ي��ون تكفيريون ي�ك�ف��رون ك��ل من
خ��ال �ف �ه��م وي �س �ت �ح �ل��ون دم� ��ه وع ��رض ��ه»،
و«األحباش معتدلون وتتماشى تعاليمهم
مع دستور البالد وإن ما يقال عنهم كله
ك� ��ذب» ،و«ال��ت��ع��اون م��ع امل�ج�ل��س األعلى
للشؤون اإلسالمية الذي رضي باألحباش
سيستمر فنحن نعينهم على ذلك والدورات
ستتواصل ومع ذلك لم نتدخل في الشؤون
الدينية» ،و«مركز أولياء منبع الوهابيني
وقد نشر املذهب ودرس كتب الشيخ محمد
بن عبد الوهاب ويجب تغيير املناهج فيه
وتخليصه من أفكار الوهابيني» .مقابلة مع
جريدة (ريبورار اإلثيوبية).
وك��ل ه��ذه االتهامات تأتي من املسؤولني
احلكوميني رغ��م ادع��ائ�ه��م دع��م احلرية
الدينية ،وقد استنكرت جميع الفعاليات
اإلسالمية أن تكون احلكومة طرفا في مثل
هذه الصراعات وأن حتاول إيجاد خالفات
بني املسلمني لم تكن موجودة من قبل؛ ألن
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أهل السنة في إثيوبيا بأمس احلاجة إلى دعائكم ،ألنهم
يعيشون أوقاتا حرجة كثرت فيها الفنت واالبتالءات على
العقيدة لسيطرة «فرقة األحباش اللبنانية»
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فرقة األحباش اللبنانية ليس لها أتباع في
داخل إثيوبيا واستجالبها وفرضها على
املسلمني في السنوات األخيرة يحمالن
دالالت واض �ح��ة ب��أن ه �ن��اك م��ن يحاول
إضعاف املسلمني وزرع فرق منحرفة تكون
طابورا خامسا لألعداء ،حتى ال تكون لهم
قوة سياسية موحدة متكنهم من املشاركة
في حكم البالد الذي ميثلونه أغلبية.
سبب املشكلة
تشير التقارير الصادرة عن مراكز املسلمني
ه �ن��اك إل ��ى أن أس �ب��اب جت�م��ع املسلمني
مبركز أولياء واملساجد األخرى في أديس
أب��اب��ا ت �ع��ود إل ��ى ع ��دم جت ��اوب احلكومة
ملطالب مليون مسلم ،بتسليم احلكومة
اإلثيوبية ملقر هيئة اإلغ��اث��ة اإلسالمية
التابعة لرابطة العالم اإلسالمي املعروف
مبدرسة األولياء ،هو أكبر إجناز حققته
اململكة العربية السعودية وأغ�ل��ى هدية
للمسلمني في إثيوبيا بجميع مرافقه و ُدور
تعليمه (من الروضة إلى الكلية) للمجلس
ال��ذي يشارك احلكومة في ه��ذه احل ْملة
ليكون مركزا لنشر البدع وعبادة القبور
بعد أن كان رمزا لدعوة التوحيد والسنة.
وحاول املجلس األعلى للشؤون اإلسالمية
إزاح���ة إم ��ام امل�س�ج��د ال�ش�ي��خ ع�م��ر جما
الذي مبقر أولياء وأساتذة املواد الشرعية
في املدرسة عن مناصبهم غير أنه لقي
استنكارا شديدا من قِ بل طلبة املدرسة
في اعتصامات معلنة في املدرسة دامت
لبعض األي ��ام والليالي امل�ت��واص�ل��ة ،حتى
أخذ ذلك مسارا آخر؛ حيث شرع الناس
يَفِ ُدون إلى املكان بجموع غفيرة يق َّدرون
مبئة ألف أو أكثر ك َّل ُج ٍ
معة إلعالن النكير
ع�ل��ى امل�ج�ل��س األع �ل��ى وف��رق��ة األحباش
وللمطالبة بحقوقهم م��ن احل�ك��وم��ة في

نطاق أوس��ع ،وق��د مضت ثمانية أسابيع
على ه��ذا النحو ثم مت اختيار نخبة من
الدعاة والعلماء واملثقفني واالجتماعيني
ليقدموا مطالب الشعب للحكومة ويقوموا
مبا يلزم من اإلجراءات للتفاوض مع كبار
رجال الدولة:
وم��ن ش �ع��ارات احمل�ت�ج�ين :ال�ش�ع��ب يريد
إسقاط املجلس! والشعب يريد إسقاط
األحباش!
وأهم مطالبهم تتلخص في :
إرج��اع مركز أولياء للشعب وأن تكون له
جلنة إلدارته وغير تابعة للمجلس األعلى
الذي ال ميثل حاليا إال األحباش.
 عدم تدخل احلكومة في شؤون الديانةكما هو مد ّون في دستور الدولة.
 إلغاءُ شرعية املجلس األعلى بأعضائهاملتزعمني له ،وتكوينُه من جديد بانتخابات
ّ
رسمية وشفّافة! إذ إنهم غير َّ
مرشحني من
قِ بل الشعب املسلم أصال ،وعرف بعضهم
باالنحطاط في السلوك والعمالة لصالح
أعداء اإلسالم.
 ع���دم ف���رض ع �ق �ي��دة األح� �ب ��اش علىاملسلمني ،بأي نوع من الضغوط!
ولم تلتفت احلكومة إلى مطالب الشعب
بل مايزال اإلصرار سيد املوقف كما هو
ظاهرفي كلمات ال��وزراء؛ حيث يصفونه
ب ��أن ��ه جت �م��ع مل �ج �م��وع��ة م ��ن الوهابيني
امل �ت �ط��رف�ين وأن ال �ب�لاد ت�ع�م��ل ف��ي دعم
األحباش وأن احلكومة ستواصل احلملة
في محاربة الوهابيني السلفيني على حد
وصفهم.
مطالب املسلمني في إثيوبيا
ق��د أص ��در ال �ع��دي��د م��ن امل �ش��اي��خ وطلبة
املسلمني في إثيوبيا بيانات عدة توضح
املرحلة احلرجة التي ميرون بها والهجمة

العقدية التي يتعرضون لها من قبل هذه
الفرقة ،وجاء فيه اآلتي:
نحيطكم علما بأن أهل السنة في إثيوبيا
بأمس احلاجة إلى دعائكم؛ ألنهم يعيشون
أوقاتا حرجة كثرت فيها الفنت واالبتالءات
على العقيدة لسيطرة «ف��رق��ة األحباش
اللبنانية» على ال�س��اح��ة اإلس�لام�ي��ة في
البالد.
لم يعرف لألحباش أتباع في إثبوبيا من
قبل رغ��م أن امل��ؤس��س إثيوبي م��ول��دا إال
النزر اليسير ال��ذي ال يكاد يذكر .وهذه
املرة وجدت جمعية املشاريع قبوال رسميا
ل��دى ح�ك��وم��ة إث�ي��وب�ي��ا ف��ي حملة تعدها
احل �ك��وم��ة خ �ط��وة ف��ي م �ح��ارب��ة التطرف
واإلرهاب على حد وصفها.
ومنذ رمضان 1432هـ مت إقامة سلسلة من
الدورات التشكيكية -وال تزال مستمرة-
باستضافة طالب الهرري اللبنانيني -مبن
فيهم سمير قاضي -من قبل وزارة الشؤون
الفدرالية وب��إش��راف مباشر م��ن الوزير
النصراني «شفراو تكلهيمانوت» .وتقام

ه��ذه ال ��دورات ف��ي اجلامعات احلكومية
رسميا لعشرات اآلالف من الناس ويصرف
عليها باملاليني من أموال الدولة.
وتشمل ال ��دورات محاور منها :التطرف
وربط أهل السنة به -تكفير العلمني محمد
اب��ن عبد ال��وه��اب واب��ن تيمية وغيرهما
م��ن علماء ال�س�ن��ة -التعريف بالطريقة
الرفاعية وتعليم األوراد والتمايل وضرب
ال� ��دف ،ال �ت �ب��رك وت�ق�ب�ي��ل ش�ع��ر الرسول
الذي أحضروه على حد زعمهم التعريف
بقداسة شيخهم ومكانته...إلخ.
ومت اإلع� �ل��ان م ��ن ق �ب��ل احل��ك��وم��ة بأن
الوهابيني متطرفون وأنه يجب محاربتهم،
وي� �س ��وغ رج � ��ال احل��ك��وم��ة ب� ��أن جلبهم
لألحباش مدروس دراسة دقيقة وأنه من
ضمن اإلج��راءات التي اتخذتها احلكومة
حملاربة التطرف وخاليا اإلره ��اب ،وقد
صرح به الوزراء مرارا وتكرارا..
وفي كل يوم نسمع أخبارا سيئة جدا من
سيطرة األحباش على مساجد أهل السنة
وعلى مؤسساتهم أو إغالق املساجد التي

رف��ض أهلها تسليمها لألحباش وسجن
ب �ع��ض ال ��دع ��اة وامل��س��ؤول�ي�ن وتهديدهم
وإغالق املدارس واملؤسسات والسيما في
املدن خارج العاصمة أديس أبابا.
فنرجو منكم االهتمام باملوضوع ومتابعته
وإب�ل�اغ��ه ل �ك �ب��ار ال �ع �ل �م��اء والشخصيات
املرموقة التي لها تأثير ليناقش املوضوع
إعالميا وعلى املستويات العالية املؤثرة
لعل احل�ك��وم��ة ت��راج��ع ق��راره��ا وتعلم أن
ألهل السنة إخوانا يغضبون لهم ويتأملون
لكل ما يصيبهم من القمع واإلهانة.
ك�م��ا ن��ري��د إس�ه��ام��ات�ك��م املتمثلة بإرسال
كتب وأشرطة في الرد على هذه الفرقة
للتوزيع املجاني بني طلبة العلم واملدرسني
علما بأنه ق��ام كثير من الدعاة إل��ى الله
في البالد بحملة توعية عن هذه الفرقة
بوسائل مختلفة إال أن األم��ر يحتاج إلى
بذل مزيد من اجلهد والسيما بني طلبة
ال�ع�ل��م وأئ �م��ة امل �س��اج��د امل�س�ت�ه��دف�ين من
دورات األحباش.
تعريف موجز لفرقة األحباش
جماعة األح �ب��اش :ف��رق��ة باطنية تنسب
إل��ى زعيمها وه��و ال�ش�ي��خ ع�ب��د ال �ل��ه بن
محمد العبدري الهرري احلبشي .عرف
نشاطه في أواخر الثالثينيات من القرن
امليالدي املاضي في إقليم هرر ،واشتهر
بتحالفه املشؤوم مع النظام اإلمبراطوري
اإلثيوبي (هيلي سالسي) ضد املسلمني،
وك��ان سببا في إغ�لاق عشرات املدارس
اإلسالمية ،وقتل عدد من العلماء وتهجير
الكثير من رم��وز ال��دع��وة اإلسالمية إلى
امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة وجمهورية
مصر ف��رارا بدينهم ،وق��د ع��رف الشيخ
في تلك الفترة (بالشيخ الفتّان) ،ثم ذهب
إلى الشام وظهر نشاطه في سوريا عام

1950م ثم انتقل إلى لبنان ،وهناك وجد
امل��أوى والنصير ،واستغل ظروف احلرب
األهلية اللبنانية ومتكن من بث سمومه
وكون أتباعه املنتشرين في العالم اليوم،
وهذه الفرقة مبا أنها فرقة باطنية فهي
جتد الدعم الالزم من كل الفرق الضالة،
والسيما من جمهورية إي��ران وح��زب الله
اللبناني ،بل من بعض الدوائر الغربية التي
جهزت نفسها حملاربة اإلسالم من الداخل
ب��دع��وى م�ح��ارب��ة اجل�م��اع��ات اإلسالمية
املتطرفة ،ولهذه الفرقة رجال سياسيون
ونواب في البرملان اللبناني وبعض الدول
الغربية ،ولها إذاعات ومحطات تلفزيونية،
ودور نشر وم��راك��ز أب �ح��اث ،وم��ن أشهر
إص��دارات �ه��م (م�ج�ل��ة م �ن��ار ال �ه��دى) ولها
جمعية عاملية تدعى بـ(جمعية املشاريع
اإلسالمية) تأسست عام 1983م ،ولهذه
اجلمعية أكثر من  33فرعا في أنحاء العالم
خارج لبنان .وخلطر هذه الفرقة وضاللها
أجمع العلماء من هيئة كبار العلماء في
اململكة العربية السعودية وعلماء األزهر
الشريف على أن :ه��ذه اجلماعة ضالة
مضلة ال صلة لها باإلسالم البتة؛ نظرا
ملعتقداتها الباطلة فهي مثال ال ترى وجوب
الصالة على مشايخها ،ووجوب الزكاة في
غير الذهب والفضة ،وتؤمن بخلق القرآن
الكرمي ،وتدعو إلى عبادة القبور وتقديس
أضرحة األولياء من املسلمني والنصارى!!،
وتشجع السفور والتبرج ،وتتطاول بالسب
والشتم على أص�ح��اب رس��ول الله صلى
الله عليه وسلٌم وأمهات املؤمنني بصفة
أخص.
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التدخل احلكومي في شؤون املسلمني مبا يتعارض مع
مبادئ الدميوقراطية وقانون البالد استنكارا من عدد
من املؤسسات الدينية والسياسية واإلعالمية
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حياة امل�سلم

الكسب الحالل..
أهميته وآثـاره
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن اجلبرين
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احلمد لله ال��ذي خلق اخللق للعبادة ،ونفذ فيهم م��ا ق��دره وأراده،
أحمده سبحانه وأشكره ،وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له،
وأشهد أن محمد ًا عبده ورسوله.
أما بعد :فال شك أن اإلسالم قد شمل جميع أمور هذه احلياة ،سواء
فيما يتعلق باحلقوق الشخصية أم بالعبادات أم باملعامالت ،ومن
املعامالت التي اعتنى بها اإلس�لام وبني جميع األحكام املتعلقة بها
املعامالت املالية ،فبني اجلائز منها واملمنوع.
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وال��واج��ب على املسلم أال ي��دخ��ل ف��ي أي معاملة
حتى يعرف حكمها الشرعي وحتى ال يدخل في
معامالت محرمة ذات كسب خبيث ،مم��ا يؤدي
بصاحبه إلى النار!
ومن املعامالت احملرمة التي وقع فيها الكثير من
أهل هذا الزمان املعامالت الربوية ،ومع األسف
أن جند البنوك الربوية متمكنة في أوطان املسلمني
دون نكير ،وال حول وال قوة إال بالله.
لقد أصبح هم الكثير من الناس اليوم جمع املال من
أي مصدر ،سواء أكان ذلك املال من طريق حالل أم
من أي طريق من الطرائق احملرمة ،وأصبح الكثير
من الناس يرى أن امل��ال يكون حالال متى حل في
يده! ومهما كان ذلك املكسب خبيثا فإنه ال يراه إال
حالال ما دام قد حصل عليه وأمسك به في يده!
واملسلم في معامالته املالية ينبغي أن يسير على
ض��وء اإلس�ل�ام ،وع�ل��ى ض��وء م��ا ح��دده ال�ل��ه وبينه
رسوله[ الذي قال في احلديث« :كل جسد نبت
من سحت فالنار أولى به»(.)1
فينبغي للمسلم أن يتحرز من أن يتعامل مع تلك
البنوك ،أو يسهم فيها ،أو أن يشترك فيها بوجه
من الوجوه ،حتى يقاطع أهل الشر وأه��ل املنكر،
وأهل املعصية ،هكذا أمرنا اإلسالم أن نبتعد عن
مواطن املعاصي.

ن�س��أل ال�ل��ه أن يوفقنا إل��ى التكسب ع��ن طرائق
احلالل ويجنبنا مزالق الشيطان ،وصلى الله على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.
احلث على العمل والتكسب
إن اإلنسان في هذه احلياة ال غنى له عن املال الذي
يقوم بتغذية بدنه وعفته عن سؤال غيره ،وقد جعل
الله وجوها كثيرة للتكسب احلالل؛ فأباح كل كسب
ليس فيه اعتداء وال ظلم وال ضرر على الغير ،وأباح
أنواعاً من االكتساب حتى يجمع اإلنسان من املال
ما يكون كافيا في قوته وقوت من يعوله.
وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على األمر بتكسب
اإلنسان وسعيه للمعيشة ،وبكف وجهه عن سؤال
ال �ن��اس ،ح�ت��ى إن ال�ن�ب��ي[ ق��ال فيما ورد عنه:
«ألن يأخذ أحدكم حبال فيأتي بحزمة من حطب
فيبيعها ،فيكف بها وجهه عن الناس ،خير له من
أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه»( ،)2فحث[ في
احلديث على التكسب ،ولكن التكسب احلالل.
وملا كان هم الناس وشغلهم الشاغل اكتساب املال؛
ف��إن منهم م��ن تكون همته ف��ي التكسب احلالل،
ومنهم من تكون همته في التكسب املشتبه! ومنهم
من تكون همته في الكسب احلرام.
فالناس مختلفون في ذلك؛ فإن وفق العبد حلرفة
من احلرف التي ال شبهة فيها يكف بها وجهه عن

الناس فليحمد الله على ذلك فإن هذا من السعادة؛
ألنه استغنى وتعفف واكتفى باحلالل عن احلرام.
وجوه التكسب احلالل وشروطه
وج��وه التكسب احل�ل�ال ك�ث�ي��رة ،منها على سبيل
امل �ث��ال :احل��راث��ة ،وال �ت �ج��ارة ،وال�ص�ن��اع��ة ،وتربية
الدواب والدواجن وغير ذلك.
فمن الناس من تكون همته في األرض؛ فيستثمرها
ويغرسها ويجد في ذلك معيشته وكسبه ،ويستغنى
بذلك عن سؤال الناس.
وال شك أن كسب احلرث يعد من أفضل املكاسب،
وقد جعله الله تعالى من جملة احلرف التي ُز ّينت
للناس ،في قوله تعالى{:زين للناس حب الشهوات
من النساء والبنني والقناطير املقنطرة من الذهب
والفضة واخليل املسومة واألنعام واحل��رث} (آل
عمران ،)14:فجعل احلرث من جملة ما ُز ّين للناس؛
ألن فيه كسبا وإنتاجا ينفع به اإلنسان نفسه ،وينفع
به أيضا غيره ،فيأكل ويبيع ،وينفع الناس ،ويزرع
احلبوب ،ويغرس األشجار ،ويجني الثمار ،وإن كان
في ذلك كلفة ومشقة فهذا مما يثاب عليه اإلنسان
إن احتسب أج��ره ،والسيما إذا تصدق منه ونفع
به غيره.
ومن الناس من تكون همته في التجارة ،وال شك أن
التجارة أيضا من جملة احلرف التي يكتسب بها
املال ،قل أو كثر ،والتجارة هي شراء السلع وبيعها
ألجل الربح فيها إذا بيعت بثمن يزيد عن قيمتها
التي اشتريت بها.
وق���د ورد ذك���ر ال �ت �ج��ارة ف ��ي ال� �ق ��رآن ف ��ي قوله

أمر اإلسالم الباعة ونحوهم
بالنصح للمسلمين ونهاهم
عن غشهم وخداعهم
املسلمني ،وعامتهم» (.)7
فجعل م��ن جملة خصال ال��دي��ن النصيحة لعامة
املسلمني ،وال شك أن النصيحة تستدعي إخالصا
وتستدعي صفاء قلب وتستدعي م��ودة ،فالناصح
هو الذي يحب اخلير إلخوانه املسلمني ،كما يحب
لنفسه واليؤثر مصلحته على مصلحة أي مسلم.
وقد جعل الرسول [ النصيحة من خصال اخلير
وأنها من حقوق املسلمني بعضهم على بعض ،فقال
[« :للمسلم على املسلم س��ت ب��امل�ع��روف :تسلم
عليه إذا لقيته ،وجتيبه إذا دع��اك ،وتشمته إذا
عطس ،وتعوده إذا مرض ،وتتبع جنازته إذا مات،
وتنصحه إذا استنصحك» ( ،)1وفي رواية« :وحتب
له ما حتب لنفسك».
فإذا كان النبي [ الذي هو مرشد األمة والذي
هو ناصحها قد حثنا على أن يحب أحدنا ألخيه
ما يحبه لنفسه ،فإنها ال تقتصر النصيحة على
أمور العبادات أو األمور الشخصية ،بل تدخل في
كل شيء ومن جملة ذلك «النصح في املعامالت»،
ولكننا في هذا الزمان جند خالف ذل��ك ،فهناك
الكثير م��ن ال �ب��اع��ة -ه��داه��م ال �ل��ه -ال ينصحون
امل �ش �ت��ري ،وال ي�ظ�ه��رون ال�ع�ي��وب ال�ت��ي ت��وج��د في
السلعة فترى أحدهم يظهر السلعة على أنها جيدة
وهي في احلقيقة رديئة وال يخبر برداءتها!
وهذا ليس من النصح ،بل من الغش واخلداع ،وقد
حرم الله ذلك على لسان نبيه [ حيث قال« :من
غشنا فليس منا» ،وذلك أنه عليه الصالة والسالم
م� ّر على رج��ل يبيع طعاما من احلبوب ونحوها،
فأدخل يده فيه فأصابت بلال -يعني رطوبة -فقال:
«ما هذا يا صاحب الطعام»؟ قال :أصابته السماء
يا رس��ول الله! يعني املطر ،ق��ال« :هال جعلته في
أعاله كي يراه الناس! من غشنا فليس منا» (.)2
ف��أم��ره أن يجعل الطعام ال��ذي أص��اب��ه املطر في
األعلى حتى يراه الناس؛ ألنه إذا جعل أعاله يابسا،
ثم عند الكيل أخذ من الرطب ،وباعهم إي��اه ،إما
كيال أو وزنا ،فإنه يبيعهم شيئا ليس بخالص ،وليس
بصاف ،فيكون قد أوقعهم في غش وخداع ،وباعهم
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تعالى{:وإذا رأوا جت��ارة أو لهوا} (اجلمعة،)11:
وق��ول��ه{ :ق��ل م��ا ع�ن��د ال �ل��ه خ�ي��ر م��ن ال�ل�ه��و ومن
التجارة} (اجلمعة ،)11:وقوله{ :رج��ال التلهيهم
جتارة وال بيع عن ذكر الله} (النور.)37:
فالتجارة التي هي البيع والشراء من جملة احلرف
املباحة ،ولكن قد يلتبس بها ما يفسدها ،أو يدخل
الفساد إليها ،ذلك أن التجار والباعة قد يتعاملون
مبعامالت ف��اس��دة ،إم��ا ربوية أو غيرها ،فتدخل
احملرمات في هذه املعامالت!! وهنا تتدخل الشريعة
اإلسالمية لتبني احلالل واحلرام في احلرف.
وقد أحل الله املعامالت التي ليس فيها ضرر ،فقال
تعالى{:وأحل الله البيع وحرم الربا} (البقرة،)275:
وقال في آية اجلمعة{ :فاسعوا إلى ذكر الله وذروا
البيع}( ،اجلمعة ،)9:فدل على أنه قبل النداء إلى
ص�لاة اجلمعة يباح البيع ال��ذي يقصد من ورائه
الربح ،ثم ال شك أن هذا البيع مع كونه بيعا ليس
فيه ربا وال غش ،فإنه قد يدخل فيه شيء يقلل من
فائدته األخروية ،أو يدخل عليه فسادا أو ضررا!!
فألجل ذلك جاءت الشريعة مبنع البيع بعد النداء
الثاني من يوم اجلمعة حتى يتفرغ اإلنسان للصالة
والذكر.
وق��د نهى النبي [ عن الكثير من املعامالت أو
املبايعات التي فيها شيء من الضرر على اآلخرين،
فثبت أنه نهى عن بيع الغرر ( ،)1وذكر أيضا أمثلة
أخرى من البيوع التي فيها غرر ،فنهى عن بيع كل
شيء لم يكن مشاهدا ومعلوما؛ ملا فيه من الغرر
كالذي يسمونه بيع حبل احلبلة ( ،)2وبيع املالمسة
( ،)3واملنابذة ( ،)4وبيع احلصاة ( ،)5وبيع ضربة
ال �غ��ائ��ص ،وب�ي��ع امل �غ��امن ق�ب��ل أن تقسم ( ،)6وما
أشبهها من املعامالت التي فيها ض��رر على أحد
املتبايعني ،وماذاك إال أن هذا الضرر إذا وقع في
ه��ذه املعامالت أح��دث الفرقة بني املسلمني؛ ألن
هذا الذي خدع من غيره وأخذ ماله بغير حق يحمل
على أخيه وميقته ،ويسيء الظن به ويبغضه ،فتقع
بني املسلمني املقاطعة والعداوة والشحناء! فألجل
هذه األسباب حرمت هذه املعامالت املنحرفة التي
فيها ضرر أو غرر ،وحرمت أيضا املعامالت الربوية
وتفاصيلها كثيرة ال يتسع املجال لذكرها.
وق��د أم��ر اإلس �ل�ام ال �ب��اع��ة ون �ح��وه��م بالنصح
للمسلمني ونهاهم ع��ن غشهم وخداعهم وقد
ثبت أن النبي [ حث على النصيحة ،فقال:
«الدين النصيحة ،وكررها ثالثا ،قالوا :ملن يا
رسول الله؟ قال :لله ،ولرسوله ،ولكتابه ،وألئمة

ماليس بطيب ،أي :باعهم الشيء املغشوش الرديء
على أنه جيد!
وهذا ما يقع فيه كثير من الناس اليوم ،ويحتالون
بحيل كثيرة ليكتسبوا بها األم��وال ،فيبيعون مثال
السلع الرديئة غير مبينني عيوبها! وال ش��ك أن
هذا يفسد األموال ،ويدخل على اإلنسان السحت
واحل� ��رام ،فعلى اإلن �س��ان أن ي�ح��رص على طيب
مكسبه بأال يدخل عليه إال كسبا حالال ،فال يتغذى
إال بالغذاء الطيب ،ففي الغذاء الطيب تأثير في
العقل ،وت��أث�ي��ره ف��ي النفس ،وتأثير ف��ي العبادة،
وتأثير في املجتمع.
والغذاء الطيب واملكسب احلالل يكسب البدن قوة
ويكسب القلب صفاء وإخ�لاص��ا ،كما أن الغذاء
الطيب ي�ك��ون سببا ف��ي ق�ب��ول األع �م��ال ،وإجابة
الدعوات ،والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله
ومباركته لألعمال واألعمار واألم��وال ،وأث��ر ذلك
واضح فقد ثبت عن النبي [ أنه قال« :كل حلم
نبت على سحت فالنار أول��ى به» ( ،)1وامل��راد أنه
إذا تغذى اإلنسان بالسحت ،الذي هو املال احلرام
بجميع أنواعه ،فالنار أولى به والعياذ بالله!
وق��د بني النبي [ أن من أسباب إجابة الدعاء
إطابة املطعم ،فقال لسعد« :يا سعد أطب مطعمك
تكن مستحاب الدعوة» (.)2
وهذا مشاهد ،فاإلنسان كلما اقتصر على احلالل
وعلى الكسب الطيب ال��ذي ليس فيه أدن��اس من
احلرام ،وال من املشتبه فإن الله تعالى يجعل دعاءه
مستجابا إن دع��ا ال�ل��ه ب��رزق رزق��ه وإن دع��ا ربه
بكشف ضره كشفه ،وإن دعا لنفسه ُقبل دعاؤه،
وإن دعا للمسلمني استجيبت دعوته ،وهذه كلها من
فوائد إطابة املطعم ،وأما إذا كان املطعم خبيثا فإن
الدعاء مردود!
وقد ثبت في احلديث عن النبي [ ،أنه قال« :إن
الله طيب ال يقبل إال طيبا ،وإن الله أمر املؤمنني
مبا أمر به املرسلني ،فقال تعالى{ :يأيها الرسل
كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا} (املؤمنون،)51:
وقال تعالى{ :يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما
رزقناكم} ،البقرة ،172:ثم ذكر [ الرجل يطيل
السفر أشعت أغبر ميد يديه إلى السماء ويقول
يا رب ..يا رب ،ومطعمه ح��رام ،ومشربه حرام،
وملبسه ح��رام ،وغ��ذي ب��احل��رام! ف� ّأن��ى يستجاب
لذلك؟» ،رواه مسلم (.)3
فتأمل أخ��ي املسلم كيف ذك��ر [ أن من أسباب
استجابة الدعاء إطالة السفر ،فإن املسافر طويل
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حياة امل�سلم
السفر يكون رقيق القلب ،ويكون خاشعا متواضعا،
وذل��ك م��ن أس �ب��اب إج��اب��ة ال��دع��اء ،وم��ع ذل��ك ما
استجيب دعاؤه! ملاذا! ألن مطعمه حرام ،ومشربه
حرام ،وملبسه حرام!
ك��ذل��ك وص��ف ب��أن��ه أش �ع��ث أغ �ب��ر ،أي متضعف،
متذلل ،ليس له عناية ببدنه ،فرأسه قد تشعث،
ووجهه قد اغبر ،وهذا من صفة التذلل ،ومع ذلك
ما استجيب دعاؤه! مع أن الله يجيب دعاء خاشع
القلب ،كما ورد في احلديث الشريف« :رب أشعت
أغبر ذي طمرين ،مدفوع باألبواب ،لو أقسم على
الله ألبره» (.)1
وك��ذل��ك م��ن أس �ب��اب إج��اب��ة ال��دع��اء رف��ع اليدين،
كما يقول [« :إن ربكم حيي كرمي يستحيي من
عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا» (،)2
أي خاليتني ،ومع ذلك لم يجب دعاءه! وسبب ذلك
خبث املطعم ،نسأل الله العافية.
وكذلك من أسباب االستجابة تكرار النداء« :يا رب..
يا رب» فهو معترف بربوبية مواله ،وأنه ربه وخالقه
ومدبره واملتصرف فيه ومع ذلك لم يجب دعاءه،
وهذا ال شك أنه بسبب أكل احلرام واإلصرار على
أكله ،نسأل الله العافية والسالمة.
فاملسلم يحرص على إطابة مطعمه ،حتى جتاب
دعواته وتقبل صلواته وسائر عباداته ،وق��د قال
النبي [« :إن احلالل بني واحل��رام بني ،وبينهما
أم��ور متشبهات ال يعلمهن كثير من ال�ن��اس؛ فمن

اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ،ومن
وقع في الشبهات وقع في احلرام ،كالراعي يرعى
حول احلمى يوشك أن يقع فيه ،ثم يقول :أال إن
لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه» (.)3
فنأخذ من ه��ذا احلديث أن املكاسب على ثالثة
أق �س��ام :قسم ح�لال واض ��ح احل ��ل ،وق�س��م حرام
واض��ح احل��رم��ة ،وقسم مشتبه يشتبه على بعض
الناس.
فأنت إذا رزقك الله علما وبصيرة عرفت الكسب
احلالل؛ ألن احلالل تطمئن إليه النفس ،ويطمئن
إليه القلب ،وألن احل�لال آث��اره واض�ح��ة ،وأدلته
صحيحة صريحة.
وأم ��ا احل���رام ف�ه��و واض ��ح أي �ض��ا ي�ع��رف��ه اجلاهل
والعامي والصغير والكبير ،ومع ذلك يأكله الكثير
من الناس ويتملكونه مع علمهم بأنه حرام!
أم��ا املشتبه ف�ه��و ال��واس �ط��ة ب�ين ه��ذا وذاك ،وال
يعرفه إال اخلواص من خلق الله وعلماء املسلمني
ومتبصريهم ،أم��ا اجلهلة وع ��وام ال �ن��اس فهم ال
يتحققون من أي القسمني هو؟!
وم��ن ال �ن��اس م��ن ي �ق��ول :إذا ل��م ي�ك��ن م��ن احلرام
الصريح ،فإننا سنأخذه ونتعامل به ،وجنعله كسبا
ما دام��ت حرمته لم تتحقق! وإن األص��ل اإلباحة!
وهؤالء ال شك قد يقعون في احلرام أحيانا.
وقد ضرب لنا النبي [ مثال بالراعي الذي يرعى
غنمه ،حول أرض قد حماها ملك من امللوك ،له

سطوة وله هيبة ،فهذا الذي جاء يرعى دوابه حولها
قد يغفل وقد يسهو وقد ينام فترتع دوابه في هذا
احل �م��ى ،ف�ي��أت�ي��ه ح���راس امل �ل��ك ف�ي�ق�ب�ض��ون عليه
ويصادرون أمواله ،ورمبا حبسوه وضربوه! ويقولون
له :ملاذا جئت حول هذه األرض وأنت تعرف أنها
حمى لهذا امللك؟!
وهكذا الذي يتعامل مبثل هذه املعامالت املشتبهة
ف�ه��و ي�ق��ع أح�ي��ان��ا ف��ي كثير م��ن األم���ور احملرمة؛
ولهذا ق��ال [« :وم��ن وق��ع في الشبهات وق��ع في
احلرام».
ولذا نحث إخواننا املسلمني على أن ينزهوا أنفسهم
ع��ن املشتبهات التي يخاف أن تكون وسيلة إلى
إيقاعهم في احلرام ،فإنهم إذا فعلوا وتنزهوا سلم
بذلك دينهم وعرضهم ،وه��ذا معنى قوله« :فمن
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه».
أي يسلم من الوصمة ويسلم من ال�ق��دح ،ويسلم
دينه وتسلم عبادته مما يقدح فيها ،ومما ينقصها
ويبطلها أو ينقص ثوابها.
وأم ��ا صيانتك لعرضكم ف��إن��ك إذا اب�ت�ع��دت عن
املشتبهات ل��م يجد ال �ن��اس طعنا طعنون ب��ه في
عرضك ،ول��م يقدحوا في عدالتك ،ويسلم أيضا
عرضك من الناس ،ولم يتكلموا عنك إال بخير ،أما
إذا ارتكبت شيئا من املشتبهات فإنك تدعو الناس
لسبك وعيبك والقدح في ديانتك ،عن علم أو عن
جهل! أو عن تصور خاطئ!
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 -1أورده السيوطي في الدر املنثور (.)284/2
ورواه اإلم��ام أحمد ( )399/331/3برقم (،14425
 )15263عن جابر في جملة حديث بلفظ« :يا كعب بن
عجرة إنه ال يدخل اجلنة حلم نبت من سحت ،النار
أولى به» ،وروى الدارمي ( )318/2بعضه ورواه احلاكم
في املستدرك ( )126/4عن عبدالرحمن بن سمرة
وجابر وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم ،وسكت عنها
ولم يضعفها الذهبي في تلخيصه ،ورواه ابن حبان كما
في اإلحسان ( )1720مطوال عن جابر وأق��ره( ،قاله
الشيخ ابن جبرين).
وق��ال محقق مسند أح�م��د :إس�ن��اده ق��وي على شرط
مسلم رج��ال��ه ثقات غير خثيم ف�ص��دوق ال ب��أس به،
مسند أحمد ح (.)14441
أخرجه البخاري برقم ( ،)1471وأحمد (.)164/1
 -1حديث أبي هريرة ] ،قال« :نهى رسول الله [
عن بيع الغرر» أخرجه مسلم برقم (.)1513
 -2حديث ابن عمر رضي الله عنهما« :إن النبي[ نهى

عن بيع حبل احلبلة ،وكان بيعا يتبايعه أهل اجلاهلية،
كان الرجل يبتاع اجلزور إلى أن تنتج الناقة ،ثم تنتج
التي في بطنها» .أخرجه البخاري (،)299/298/4
ومسلم برقم(.)1514
 -3حلديث أبي هريرة ]« :أن رسول الله [ نهى
عن املالمسة واملنابذة» أخرجه البخاري «،)300/4
ومسلم برقم (.)1511
 -4أيضا.
 -5حلديث أبي هريرة ] قال« :نهى رسول الله [
عن بيع احلصاة» أخرجه مسلم برقم (.)1513
 -6حلديث أبي سعيد ،رواه أحمد برقم ( )11363وابن
ماجه برقم (( ،)2196ضعفه األلباني).
 -7اخرجه مسلم برقم ( )55وأبو داود برقم (.)4944
 -1أخ��رج��ه مسلم ب��رق��م ( ،)2162وال�ت��رم��ذي برقم
(.)2737
 -2أخ��رج��ه مسلم ب��رق��م ( ،)102وال �ت��رم��ذي برقم
( ،)1315وابن ماجه برقم (.)2224

 -1أورده السيوطي في الدر املنثور (.)284/2
وقد قال [ في وصيته لكعب بن عجرزة« :الي دخل
اجلنة حلم نبت من السحت ،النار أول��ى به» أخرجه
اإلم ��ام أح�م��د ( )399/311/3وص�ح�ح��ه اب��ن حبان
( ،)1569و( .)1570وصححه األل�ب��ان��ي ف��ي صحيح
اجلامع برقم (.)4395
 -2أورده املنذري في الترغيب والترهيب (،)547/2
قال األلباني رحمه الله :في إسناده ضعف شديد.
 -3أخرجه مسلم برقم ( ،)1015وأحمد في املسند
(.)328/2
 -1أخرجه مسلم برقم ( )2622واحلاكم في املستدرك
(.)328/4
 -2أخرجه أب��و داود برقم ( )1488والترمذي برقم
( ،)3556واب� ��ن م��اج��ه ب��رق��م ( )3866م��ن حديث
سلمان] وصححه األلباني.
 -3أخ��رج��ه ال �ب �خ��اري ب��رق��م ( )2051وم�س�ل��م برقم
( ،)1599وأبو داود برقم (.)3329

سوريا...منظمة «أطباء بال حدود» تطالب السلطات
السورية باحترام حيادية المرافق الصحية

ال يتوجه معظم اجل��رح��ى إل��ى املستشفيات احل�ك��وم�ي��ة؛ خشية
تعرضهم للتعذيب أو االعتقال هناك ،يلجؤون عوضا عن ذلك
إلى األطقم الطبية العاملة في اخلفاء والتي جهزت أماكن جديدة
للمعاجلة بهدف القيام بواجبها في تقدمي املساعدة ،ويعالج األطباء
اجلرحى في مكان مرجتل في شقة أو مزرعة ...ويقتصر ما يدعونه
«مستشفا متنقال» على حجرة بسيطة مت جتهيز غرفة عمليات
مؤقتة فيها ،وتعد شروط التخدير والتعقيم والنظافة بدائية للغاية،
ويجب عليهم تغيير مكانهم باستمرار لكيال يتم اكتشاف أمرهم.
وأش��ار طبيب فضل ع��دم ذك��ر اسمه بالقول :تهاجم األجهزة
األمنية املستشفيات املتنقلة وتدمرها ،وأض��اف :يدخلون إلى
البيوت بحثا عن األدوية أو عن أي معدات طبية ،وفي هذا اجلو
الذي يسوده الرعب ،ال ميكن أن تستمر خدمات الرعاية أكثر من
بضع ساعات ،ويلجأ بعض اجلرحى فقط إلى البلدان املجاورة
حيث ميكن عالجهم في ظروف آمنة ،وقد أفاد مريض عاجلته
منظمة «أطباء بال حدود» مبا يلي :أصبت في فخذي وأمسك بي
عسكريون ،وضربوني على رأسي وعلى جرحي ،لكنني جنحت
في الهرب منهم مبساعدة أهل احلي ..في نهاية املطاف ،وجدنا
شخصا ملعاجلتي ،كان ممرضا وليس طبيبا ،لم يكن معه حتى
مخدر.
يتم أحيانا عند قبول جريح في مستشفى إخفاء هويته حتت اسم
مستعار ،ويقدم الطبيب تشخيصا مزيفا سعيا ملنع املالحقات،
وتعد إمكانيات معاجلة احل��االت اخلطيرة ،فضال عن تقدمي
الرعاية الالحقة للعمليات اجلراحية محدودة ج��دا ،ه��ذا ولم
يعد األط�ب��اء ال��ذي��ن يعملون ف��ي اخل�ف��اء يخاطرون بطلب الدم
من بنك الدم املركزي املوضوع حتت سيطرة وزارة الدفاع ،التي
حتتكر بدورها منح أكياس الدم ،فقد أصبح األمن هو الشاغل

األكبر لألطباء العاملني في الشبكات التي تعمل في اخلفاء،
يشرح أحدهم قائال :يعود ذلك إلى أن قوات األمن تالحقنا على
الدوام ،فقد خضع العديد من األطباء الذين يعاجلون اجلرحى
في مستشفياتهم اخلاصة لالعتقال والتعذيب.
حت��اول منظمة «أط �ب��اء ب�لا ح ��دود» منذ أش�ه��ر احل�ص��ول على
التراخيص الرسمية إلغاثة اجلرحى ،لكن دون جدوى حتى اآلن،
وتعالج املنظمة مرضى خارج سوريا وتدعم شبكات األطباء عبر
تزويدهم باألدوية واملعدات الطبية ،واملعدات اجلراحية أو معدات
نقل الدم ،لكن هذه املساعدة محدودة بحكم الواقع.
وفي هذا الصدد تضيف (ماري بيير آلييه) ،رئيسة منظمة «أطباء
بال ح��دود» :من الضروري أن تعيد السلطات السورية حيادية
املرافق الصحية ،وتوضح قائلة :ينبغي أن تكون املستشفيات
أماكن محمية يعالج فيها اجلرحى دون متييز ،وأال يخضعوا لسوء
املعاملة أو التعذيب ،ينبغي أن تنشأ أماكن ال تخاطر فيها األطقم
الطبية بحياتها ألنها اختارت احترام أخالقيات مهنتها.
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ميارس النظام في سوريا قمعا ال رحمة فيه ضد اجلرحى املصابني في املظاهرات وضد العاملني في املجال
الطبي ممن يحاولون تقدمي اإلغاثة إليهم ،وقد جمعت منظمة «أطباء بال حدود» ،التي تدعم شبكات
األطباء في سوريا ،على الرغم من عجزها عن التدخل املباشر ،شهادات من جرحى عوجلوا خارج البالد،
ومن أطباء ،تقول (ماري بيير آلييه) ،رئيسة منظمة «أطباء بال حدود» ،في هذا اإلطار :جتري حاليا في
سوريا مالحقة اجلرحى واألطباء ويتعرض هؤالء خلطر االعتقال والتعذيب على يد األجهزة األمنية،
ويستخدم الطب سالح ًا لالضطهاد.
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ال�سعودية

بأمر خادم احلرمني الشريفني

أكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام
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يجسد مشروع توسعة املسجد احلرام وعمارته اهتمام حكومة خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن
عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ،-بتوفير الرعاية الشاملة حلجاج بيت الله احلرام ألداء نسكهم وعباداتهم
بكل يسر وسهولة ،وقد وضع هذا املشروع في مقدمة االهتمامات الكبرى للملكة العربية السعودية ،انطالقا
من إميانها العميق أن تلك أمانة شرفت بها فتحملت مسؤولياتها حتى وفق الله تعالى قيادتها لإلنفاق على
هذا العمل اجلليل أداء للواجب واضطالعا باملسؤولية دومنا انتظار شكر أو ثناء ،وإمنا رجاء املثوبة واألجر
عند الله سبحانه وتعالى ،وتسهيال ألداء املسلمني مناسكهم وتوفير األمن والطمأنينة لهم.
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وقد روع��ي في تنفيذ املشروع أن يكون متميزا
من حيث التصميم والتنفيذ ،وأن يكون مترابطا
مع املبنى العام للحرم من حيث الطابع املعماري،
وحظيت منطقة احلرم املكي الشريف في عهد
خ��ادم احلرمني الشريفني بالنصيب الوافر من
االه��ت��م��ام واملتابعة وال��ب��ذل ،فسجلت املشاريع
العمالقة أكبر توسعة في تاريخ البلد احلرام،
فوظف العلم احلديث واملعرفة التقنية والهندسية
واملعمارية خلدمة هذه املشاريع العمالقة.
نقطة االنطالق
ف��ي ال��ت��اس��ع عشر م��ن شهر رم��ض��ان م��ن العام

1432ه���ـ رع��ى خ��ادم احل��رم�ين الشريفني امللك
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-
ح��ف��ل وض���ع ح��ج��ر األس�����اس مل���ش���روع التوسعة
اجل��دي��دة للمسجد احل���رام على مساحة تقدر
بـ 400ألف متر مربع ،وبعمق  380مترا ،بطاقة
استيعابية بعد اكتماله بأكثر من مليون ومئتي
أل��ف مصل تقريباً ،حيث ت��ق��در القيمة املالية
للعقارات امل��ن��زوع��ة لصالح امل��ش��روع بأكثر من
أرب��ع�ين مليار ري���ال ،وج���اءت امل��واف��ق��ة السامية
على مشروع التوسعة لتواكب االزدياد املطرد في
أعداد احلجاج واملعتمرين واملصلني في جنبات

املسجد احل���رام ف��ي أوق���ات ال����ذروة م��ن العام،
وخصوصا في رمضان واألعياد وموسم احلج؛
حيث ستسهم ه��ذه التوسعة ف��ي زي���ادة الطاقة
االستيعابية للساحات احمليطة باحلرم وتذويب
التكدس العمراني املوجود حول منطقة املسجد
احلرام املتمركز في اجلهات الشمالية والغربية
وفي اجلهة الشمالية الشرقية.
حركة انسيابية
س��ت��ؤدي التوسعة إل��ى تفريغ امل��ن��اط��ق احمليطة
باملسجد احلرام لتسهيل حركة املصلني واآل ّمني
لبيت ال��ل��ه احل����رام ،وإع��ط��اء م��زي��د م��ن الراحة

روعي في املشروع أن يكون
متميز ًا من حيث التصميم
وأن يكون مترابطا مع
املبنى العام للحرم
تلبي التوسعة جميع
االحتياجات مثل نوافير
الشرب واألنظمة احلديثة
للتخلص من النفايات
وأنظمة املراقبة األمنية

وصحن المطاف

والطمأنينة للمصلني ،فض ً
ال عن حتسني البيئة
العمرانية وجتميلها بالشكل الذي يواكب التطور
العمراني في هذا العصر ،مع األخذ في االعتبار
روحانية املكان وقدسيية.
وسيضم املشروع هيكلة إنشاء شبكة طرق حديثة
مخصصة مل��رك��ب��ات ال��ن��ق��ل منفصلة مت��ام��ا عن
ممرات املشاة ،وأنفاق داخلية مخصصة للمشاة
م����زودة ب��س�لال��م ك��ه��رب��ائ��ي��ة ت��ت��واف��ر فيها جميع
معايير األمن والسالمة ،وسط منظومة متكاملة
من اخلدمات التي تساعد على سهولة احلركة
واالنتقال من وإلى الساحات الشمالية والغربية
بعيدا عن احلركة املرورية ،مبا يوفر مصليات
جديدة واسعة.
وتلبي التوسعة جميع االحتياجات والتجهيزات
واخل��دم��ات ال��ت��ي يتطلبها ال��زائ��ر ،مثل نوافير
الشرب واألنظمة احلديثة للتخلص من النفايات
وأن��ظ��م��ة امل��راق��ب��ة األم��ن��ي��ة ،إل���ى ج��ان��ب تظليل
الساحات الشمالية.

وترتبط التوسعة احلالية بالتوسعة السعودية
األولى واملسعى من خالل جسور متعددة إليجاد
ال��ت��واص��ل احل���رك���ي امل���أم���ون م���ن ح��ي��ث تنظيم
حركة احلشود ،وستؤمن منظومة متكاملة من
عناصر احل��رك��ة ال��رأس��ي��ة ،حيث تشمل ساللم
متحركة وثابتة ومصاعد روعي فيها أدق معايير
االستدامة ،من خ�لال توفير استهالك الطاقة
واملوارد الطبيعية ،بحيث مت اعتماء أفضل انظمة
التكييف واإلضاءة التي تراعي ذلك.
وشهد بناء املسجد احلرام وعمارتة على امتداد
أكثر من  14قرنا ،نقالت معمارية كثيرة على
مر العصور ،إال أن هذه التوسعة شهدت تطورا
وتوسعا أفقيا ورأسيا وخدميا؛ حيث تعد عالمة
بارزة في تاريخ عمارة املسجد احلرام تضاف إلى
املشروعات العديدة التي شهدها املسجد احلرام
في عهد خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله
اب��ن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله -ومنها
توسعة املسعى الذي ارتفعت طاقته االستيعابية
من  44ألف ساع في الساعة إلى  118ألف ساع
في الساعة ،مما سهل على احلجاج واملعتمرين
إكمال مناسكهم ،ثم ارتبط بهذه التوسعة دراسة
توسعة امل��ط��اف واألم���ر بتكييف ك��ام��ل املسجد
احل��رام ،اللذين يتوقع ظهورهما قريبا ،تسهيال

وتيسيرا للمسلمني ،ومن تلك اإلجنازات مشروع
سقيا زمزم الذي وفر املاء املبارك بأسلوب تقني
متطور.
وتأتي هذه املشروعات امتدادا ملا شهده املسجد
احلرام من توسعات وإنشاءات في العهد السعودي
منذ تأسيس الدولة على يد امللك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن رحمه الله.
توسعة املسعى
ومن املشروعات التطويرية التي أمر بتنفيذها
خ���ادم احل��رم�ين ال��ش��ري��ف�ين ،امل��ل��ك عبدالله بن
عبدالعزيز يحفظه الله ،مشروع توسعة املسعى،
ح��ي��ث ت��ع��د أك��ب��ر ت��وس��ع��ة ي��ش��ه��ده��ا امل��س��ع��ى في
تاريخه ف��ي م��ش��روع متميز يهدف إل��ى تسهيل
مناسك احل��ج واملعتمرين ،مراعيا االعتبارات
الشرعية واجلغرافية.
وجاءت التوسعة اجلديدة لتضاف إلى إجنازات
سابقة ،فقد زاد عرض املسعى الكلي إلى الضعف،
فبعد أن كان عرض املسعى  20مترا متت توسعته
ليصل إلى  40مترا ،مستغال املساحات املالصقة
للحرم ،وبلغ ع��دد الطوابق  4ط��واب��ق مبساحة
إجمالية جتاوزت  87ألف متر مربع ،أي بزيادة
جت��اوزت  43ألف متر مربع قبل التوسعة ،فيما
تبلغ مسطحات البناء اإلجمالية بجميع األدوار
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إنشاء شبكة طرق
حديثة مخصصة ملركبات
النقل منفصلة متام ًا عن
ممرات املشاة
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ملناطق السعي واخلدمات حوالي  125ألف متر
مربع ،وهو ما يعني بالتأكيد تخفيف االزدحام
بشكل ملحوظ ،وبالتالي ضمان سالمة احلجاج
واملعتمرين.
ويوفر هذا اإلجناز الكبير لزوار بيت الله احلرام
 3أدوار و 4مناسيب للسعي تتصل مباشرة بأدوار
التوسعة السعودية األولى للحرم ،فيما يرتفع دور
سطح املسعى اجلديد عن أدوار احلرم احلالي،
ويتم ال��وص��ول إليه ع��ن طريق ساللم متحركة
وم��ص��اع��د ،ف��ض ً
�لا ع��ن  3ج��س��ور ع��ل��وي��ة وممر
للجنائز من قبو املسعى إل��ى الساحة الشرقية
عبر منحدر ذي ميول مناسبة لتوفير الراحة،
واشتمل امل��ش��روع على توسعة منطقتي الصفا
وامل���روة بشكل يتناسب م��ع التوسعة العرضية
وال��رأس��ي��ة ،وتركيب  4ساللم كهربائية جديدة
من جهة املروة ،لنقل الزوار خارج املسعى ،حتى
يتمكن احلجاج واملعتمرون من اخلروج بيسر بعد
الفراغ من نسكهم ،كما تؤمن التوسعة اجلديدة
مم��رات مخصصة ل��ذوي االحتياجات اخلاصة،
إضافة إلى توفير مناطق للتجمع عند منطقتي
الصفا واملروة.
وقف امللك عبدالعزيز
ومن املشروعات التي أمر بتنفيذها خادم احلرمني
الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه الله -خلدمة احلرمني الشريفني مشروعوقف امللك عبدالعزيز للحرمني الشريفني ،حيث
يعد الوقف الواقع بجوار احلرم أكبر مبنى سكني
وجتاري في العالم من حيث املساحة املبنية التي
تبلغ  1.5مليون متر مربع ،كما أنه ثاني أعلى
مبنى في العالم ويشتمل املشروع على مواقف
كبيرة للسيارات مرتبطة باألنفاق األرضية حتت
املبنى وخزانات لتأمني املياه تزيد سعتها على
 53000متر مكعب لضمان توفير املياه ،خصوصا
في أوقات الذروة ،كما يشتمل على االحتياجات
اإلضافية الالزمة لشبكة مكافحة احلريق التي
يجب أن تكون متوافرة على مدار الساعة ،كما
مت ربط األبراج السكنية فيما بينها عبر جسور
على ارت��ف��اع��ات مختلفة للتنقل م��ا ب�ين األبراج
والستعمالها لإلخالء السريع عند الطوارئ.
كما يتضمن الوقف نظام تكييف مركزي صمم
في مبنى منفصل على بعد أكثر من كيلو متر
عن امل��ش��روع؛ وذل��ك لتجنب الضوضاء الناجتة

تقدر الطاقة االستيعابية
بعد اكتمال مشروع
التوسعة بأكثر من مليون
ومئتي ألف مصل
عن تشغيل املبردات ،كما أن مباني الوقف مزودة
بنظام حتكم ومراقبة لعمل األجهزة األساسية
مبا فيها املضخات واملراوح واملعدات الكهربائية،
وذل��ك ملراقبة عملها وتأمني اخل��ي��ارات البديلة
في ح��ال تعطله ،وروع��ي في مباني وق��ف امللك
عبدالعزيز للحرمني الشريفني إب��راز النواحي
اجل��م��ال��ي��ة ،واحمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة والطابع
املعماري اإلسالمي بشكل يليق بأهمية املشروع
وموقعه قرب املسجد احلرام.
ويعد الوقف مدينة متكاملة اخلدمات؛ إذ يحتوي
على سبعة أبراج سكنية ،يشمل كل برج منها على
فندق وشقق فاخرة ومفروشة وأجنحة من جميع
املستويات ،إضافة إل��ى مجمع جت��اري وأسواق
مركزية ومنطقة مطاعم ،وف��رض حجم املجمع
الهائل واألع���داد الكبيرة من الضيوف والزوار
والنزالء توفير املصاعد وساللم كهربائية عديدة
حتى يتسنى للجميع احلركة بكل سهولة ويسر
وال��وص��ول إل��ى احل��رم بسرعة ،وذل��ك عبر 412
مصعدا في األبراج تتحرك معظمها بسرعة ستة
أمتار في الثانية فضال عن  140سلما كهربائيا.
وي��ح��ت��ض��ن امل���ش���روع م��ب��ان��ي ال���وق���ف للحرمني
الشريفني وم��رك��زا ثقافيا ،باإلضافة إل��ى مركز
خ����ادم احل��رم�ين ال��ش��ري��ف�ين امل��ل��ك ع��ب��دال��ل��ه بن
عبدالعزيز لدراسة ومتابعة منازل القمر ،ومركز
أبحاث علوم الفلك ،ومركز رصد فلكي ،ومهبطني
للطائرات العمودية على اتصال مباشر بجميع
األبراج السكنية ،كما يضم مركزا طبيا متكامال،
فضال عن جتهيز مقر للمؤمترات بطاقة استيعابية
تبلغ  1500شخص ،ومحطات خاصة للحافالت،
وتوفير أحدث وسائل األمن والسالمة باستخدام
النظام املتكامل لإلنذار املبكر ومكافحة احلريق،
وزود امل��ش��روع مبحطتني ملعاجلة مياه الصرف
وإعادة استعمالها في دورات املياه.
توسعة املطاف
وم���ن ض��م��ن امل��ش��روع��ات ال��ت��ي أم���ر ب��ه��ا خادم
احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز

آل سعود حفظه ال��ل��ه ،م��ش��روع توسعة املطاف
باملسجد احل����رام؛ ح��ي��ث سيتسع امل��ط��اف بعد
تنفيذه مبشيئة الله تعالى ل���ـ 130أل��ف طائف،
ويستغرق تنفيذ املشروع ثالث سنوات.
ويأتي املشروع ملواكبة القيادة الرشيدة -حفظها
الله  -للزيادة املطردة في أعداد املسلمني لزيارة
البيت وأداء امل��ن��اس��ك بتطوير ع��م��ارة املسجد
احل��رام ،فقدمت إجن��ازا جديدا ملشروع عمالق
متثل في تطوير املسعى لتصل طاقته االستيعابية
إلى  108آالف ساع في الساعة ،وهو األمر الذي
دع��ا إل��ى العمل على زي��ادة الطاقة االستيعابية
للمطاف ،فبات من الضروري التخطيط ملنظومة
تعمل على زي��ادة الطاقة االستيعابية للمطاف
بفكر علمي م��دروس ورؤي��ة استراتيجية عالية
املستوى ،فجاءت الفكرة لتتمحور حول إنشاء
رواق سعودي جديد خال من األعمدة ،مع تعزيز
الطواف بصحن املطاف من خالل إعادة التعامل
مع أرض صحن املطاف والرواق احمليط بها ،إلى
جانب ربط جميع األدوار املخصصة كمساحات
للمطاف بنفس مستوياتها من املسعى مبا يسمح
بالتوازن في حركة الطائفني واملعتمرين بجميع
األدوار.
ك��م��ا مت تخصيص م��س��ط��ح��ات ب����دور امليزانني
املضاف بالدور األول لطواف العربات لكبار السن
وذوي االحتياجات اخلاصة ،حيث تتسع ملا يقارب
 6آالف طائف ف��ي الساعة ،كما مت تخصيص
مسطحات لصالة سنة الطواف وربطها باملسعى
من اجلهة الشرقية من خالل جسور ربط ملستوى
حركة العربات املضاف مع املستوى املماثل له
باملسعى اجلديد.
وسيساعد املشروع اجلديد في رفع طاقة املطاف
من خمسني ألفا في الساعة كما هي في الوضع
ال��راه��ن ،إل��ى ما يقارب  130ألفا في الساعة،
ومت تدعيم تلك املسطحات اجلديدة واملضافة
مبسارات حركة تعزز من كفاءة حركة الدخول
واخلروج للطائفني ،فمنها ما يعمل على الوصول
املباشر من خالل جسور مرتبطة بساحات جتمع
مت توفيرها وتهيئتها على مسافات مناسبة بعيدة
ع��ن م��داخ��ل احل���رم وس��اح��ات��ه ،وذل���ك لتخفيف
العبء عنها ولتسهيل عمليات اإلخ�لاء السريع
وال���وص���ول غ��ي��ر امل��ب��اش��ر ع��ب��ر مم����رات م��ا بني
مسطحات الصالة في الدورين األول والثاني.

أص���درت إدارة الثقافة اإلس�لام��ي��ة ف��ي وزارة
األوق����اف وال��ش��ؤون اإلس�لام��ي��ة كتابا بعنوان:
«مالمح من بيان العربية وجمالها» يستعرض
عددا من املوضوعات التي تتطرق إلى جوانب
من إبداع اللغة العربية وأسرارها.
وتضمن الكتاب الذي ألفه منسق مقررات اللغة
العربية في اجلامعة العربية املفتوحة بالكويت
د.محمد حسان الطيان خمسة مباحث هي:
«البيان الساحر» ،و«اإليجاز الباهر» ،و«الثراء
النادر» ،و«اللطائف والطرائف» ،و«مقاالت في
بيان العربية وجمالها».
وقال املؤلف في مقدمة الكتاب :إن اللغة العربية
تعاني اليوم هجمات تتناوشها من كل مكان وتكابد
من تنظيرات حت��اول إقصاءها عن ركب العلم
والتعليم وتواجه أع��داء يتربصون بها الدوائر،
مضيفا :أن «كل هذا يهون أمام معاناتها من أهل
تركوها وزهدوا فيها وعزفوا عن تعلمها ،ووصل
األمر ببعضهم إلى كرهها» .وذكر أن العازفني
عنها لم يفعلوا ذلك إال لغفلتهم أو تغافلهم عما
تنطوي عليه من جمال وإب���داع وبالغة وبيان
وأسرار وأنوار ،مضيفا أنهم لو أدركوا جزءا مما
تشتمل عليه من محاسن« :النقلب كرههم حبا
وبعدهم قربا ،وزهدهم حرصا».
وأض����اف د.ال��ط��ي��ان أن���ه م��ن أج���ل ذل���ك صدر
هذا الكتاب ليكون مبنزلة تذكرة بجمال اللغة
وعرضا جلوانب من إبداعها ،واستكناها لبعض
أسرارها ،وحبا بها ،ووفاء ببعض حقها ،وقضاء
جلزء من واجبنا نحوها.
وت��ط��رق ال��ك��ت��اب إل���ى أث���ر ال��ف��ص��اح��ة والبيان
وحاجة الداعية املسلم إلى البيان ومن��اذج من
حلو البيان ومن روائع اإليجاز في القرآن الكرمي
والسنة النبوية وأمثال العرب وكالم الفصحاء
وفن التلميح والنظام الصرفي العربي وأهمية
اللطائف والطرائف في اللغة العربية وأثرها
وعدد من الطرائف النثرية والشعرية والزخارف
البديعية.

راحت على إيران!
وليد إبراهيم األحمد()
أول عمل قامت به إي��ران ف��ور توتر العالقات السعودية املصرية قيام وكالة األنباء
اإليرانية (فارس) ببث شائعة قول وزير اخلارجية السعودي األمير سعود الفيصل :إن
املعتقل املصري املتهم بتهريب حبوب محظورة إلى السعودية سيعود لبالده إذا ثبتت
التهمة ضده في تابوت! وذلك على خلفية اعتقال السعودية للمحامي املصري أحمد
اجليزاوي بتهمة جلب املخدرات للبالد!
هذه اإلشاعة لو أنها ركبت على شخص آخر غير األمير الفيصل لصدقها السفهاء
من القوم ،لكن غباوة اإلعالم اإليراني أضحكت البلدين املتخاصمني بل أعادت العقول
إلى رشدها لتهدأ النفوس وتبدأ خطوات إعادة اململكة فتح سفارتها وقنصليتيها في
االسكندرية والسويس بعد أن ظهرت الفرحة جلية على القيادة اإليرانية ،ليسارع رئيس
مجلس الشعب املصري د.سعد الكتاتني بزيارة خاطفة للرياض الحتواء األزمة التي
سبقها قيام مظاهرات مصرية مؤيدة لتدارك املوقف وتقدير دور اململكة وتأكيد عراقة
مصر والعالقات التاريخية العميقة بينهما.
من جانب آخر وحتى ال يستمر العبث اإليراني باملجتمع املصري في انتخابات الرئاسة
آمل أن يتوقف املصريون عن مظاهراتهم واملبيت في ميدان التحرير الذي زاد عن حده،
فأصبح كل (زعالن) يأخذ فوله وطعميته وفوق رأسه خيمته ويبسط في امليدان حتى
تستجيب احلكومة ملطلبه!
األوض��اع املصرية الحتتمل التأزمي أكثر من كونها مؤسفة ،وانشغال القيادة والشعب
املصري بنفسهما بعيدا عن العالم اخلارجي سيستمر بحسب املتوقع أكثر من خمس
سنوات على األقل بعد أن كانت مصر القلب النابض للعالم العربي واملتحدث باسمه!
اآلن مصر على احمل��ك في اختيار رئيسها ال��ق��ادم وتناسي خالفاتها بني املرشحني
األبرز وهم محمد مرسي رئيس حزب احلرية والعدالة املنبثق عن اإلخوان املسلمني،
وعبداملنعم أبوالفتوح القيادي السابق في اإلخوان واملستقل حاليا ،وعمرو موسى وزير
اخلارجية املصري االسبق واألمني العام السابق جلامعة الدول العربية ،وأحمد شفيق
آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس املخلوع حسني مبارك!

على الطاير

تناسوا يا شعب مصر خالفاتكم وال تدعوا اآلخرين من أتباع حزب الشيطان يقتحمون
بلدكم ،وفكروا في املرحلة املقبلة واختاروا رئيسكم اجلديد بعقل وحكمة وروية بعيدا
عن تكرار األفكار السابقة والتجارب الفاشلة ،ولو كنت مصريا ولي حق التصويت
واالختيار الخترت إما أبوالفتوح وهو األقرب أو مرسي (احتياط) بعيدا عن فلول النظام
السابق!
ومن أجل تصحيح هذه األوضاع بإذن الله نلقاكم !
waleed_yawatan@yahoo.com-twitter @waleedALAMAD
() كاتب كويتي
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األوقاف تصدر
كتابًا عن بيان
العربية وجمالها

أوضاع تحت المجهر!
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�إميانيات

طريق االنتساب إلى أهل
(2من)2
القرآن وثماره
كتب :د.محمد أحمد عبد الكردي
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تناولنا في احللقة األولى خارطة طريق لكي تكون من أهل القرآن
وخاصته ،بالتقرب إلى الله بالتالوة آليات القرآن الكرمي وتدبر
معانيه وال��وق��وف على فهم اآلي��ات واالرت�ب��اط ال��دائ��م واليومي
بالنظر إل��ى اآلي��ات وال�ق��راءة مبا يحفظ القلب ويزيد اخلشوع،
وفي هذه احللقة نستكمل طرق التقرب إلى الله بحفظ كتابة
وتدبر معانيه.
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 -9أخي احلبيب :أكثر من تالوة القرآن الكرمي
وسماعه ،وليكن ل��ك صاحبا بالليل والنهار،
فالقرآن يأتي شفيعا ألصحابه كما ج��اء في
قوله [« :اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة
شفيعا ألصحابه ،اق��رؤوا ال��زه��راوي��ن :البقرة
وس��ورة آل عمران؛ فإنهما تأتيان يوم القيامة
كأنهما غمامتان -أو :كأنهما فرقان من طير
حتاجان عن أصحابهما ،اقرؤوا سورة
صواف-
ّ
البقرة؛ فإن أخذها بركة ،وتركها حسرة ،وال
تستطيعها البطلة»( )5والبطلة ،أي :السحرة.
وعن عقبة بن عامر ] قال :خرج علينا رسول
الله [ ونحن في الصفة فقال« :أيكم يحب أن
يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي
منه بناقتني كوماوين في غير إث��م وال قطيعة
رحم؟ فقلنا :يا رسول الله كلنا نحب ذلك ،قال:
«أفال يغدو أحدكم إلى املسجد فيتعلم أو فيقرأ
آيتني من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتني،
وث�لاث خير من ث�لاث ،وأرب��ع خير له من أربع
ومن أعدادهن من اإلبل»(.)6
 -10أخي املسلم طريق الوصول لالنتساب ألهل
ال�ق��رآن يوجب عليك أن تتقدم خطوة أخرى
وترتقي درجة ،فحاول أن تكون ماهرا بالقرآن،
ومتقنا لتالوته ،لتكون مع السفرة الكرام البررة،
فعن عائشة رضي الله عنها قالت :قال رسول
الله [« :امل��اه��ر بالقرآن مع السفرة الكرام

ال�ب��ررة ،وال��ذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو
عليه شاق له أجران»(.)7

 -11ح��اول أن تصعد لألعلى فتتجه حلفظ

ال�ق��رآن ،فال جتعل جوفك خاليا من القرآن؛
فاجلوف اخلالي من القرآن كالبيت اخلرب،

ف�ب��ادر ليكون انتسابك إل��ى أه��ل ال�ل��ه أسرع،
وترتقي إل��ى ال��درج��ات العلى ،فحفظ القرآن

أو ما تيسر منه يجعل القلب يقظا ال يقع في
املعاصي ،ألن��ه ي��رى بنور الله ،فال عاصم إال
باتباع منهج الله بتالوة وحفظ كالمه وتطبيقه،

ويخشى أن يأتي زمان ترفع فيه املصاحف وال
يبقى من القرآن إال ما في الصدور.

 -12أخ ��ي امل �س �ل��م ل��و وص �ل��ت إل ��ى م��ا تريد
وأصبحت م��ن أه��ل الله وخاصته؛ فاعلم أن
عليك واجبا ،وه��و تعليم أهلك ال�ق��رآن ،فعلّم

زوجتك وأوالدك وبناتك وسائر ذريتك القرآن،

وبادر بتسجيلهم في حلقات القرآن ،نشئهم على

حب كتاب ربهم ،علمهم فهمه وتطبيقه؛ فاخلير

ك��ل اخل �ي��ر ف �ي��ه ،وت�ع��اه��ده��م بتربيتهم تربية

قرآنية ،قال تعالى{ :يا أيها الذين آمنوا قوا
أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس واحلجارة
عليها مالئكة غالظ شداد ال يعصون الله ما
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون} (التحرمي.)6 :

 - 13ومن الواجبات عليك تعليم جيرانك وما

تيسر لك تعليمه من مجتمعك وأن تشارك في
دعم اجلهود املبذولة في خدمة ت�لاوة القرآن

وحتفيظه ،التي تبني أجياال قرآنية فلك مثل
أجورهم ال ينقص من أجورهم ش��يء؛ فالدال

على اخلير كفاعله.

 - 14من عوامل ما يوصلك إلى الله ولتكون
م��ن أه��ل ال�ق��رآن وم��ن أه��ل الله وخاصته ،أن

تتأدب وتتخلق بأخالق القرآن ،فقد كان خلق
نبيك محمد[ ال �ق��رآن ،ق��ال تعالى{ :وإنك
ل�ع�ل��ى خ�ل��ق ع�ظ�ي��م} (ال �ق �ل��م ،)4 :وروي عن

عائشة  -رضي الله عنها« :أن رس��ول الله[
كان يتأول القرآن»( ،)8ومعنى التأول هنا :هو

التطبيق العملي للقرآن والتخلق بأخالقه؛ فإذا

قرأ آية فيها استغفار استغفر ،وإن كان أمراً

امتثل ب��ه ،وإن اشتملت على نهي انتهى عنه،

وهو قدوة لنا[ ،قال تعالى{ :لقد كان لكم في
رسول الله أسوة حسنة ملن كان يرجو الله واليوم
اآلخر وذكر الله كثيراً} (األحزاب ،)21 :نأخذ
مناسكنا عنه« :خذوا عني مناسكم».

أخ ��ي امل ��ؤم ��ن ،اع �ل��م أن ��ك ل��و مت�ث�ل��ت القرآن
ألصبحت قرآناً يتحرك ،فتكون ربانيا ملتزما
ب��أم��ر ال �ل��ه وم�ط�ي�ع�اً ل ��ه ،ف��أن��ت م��ن أه ��ل الله

وخاصته ،وه��ذا من طريق ال��وص��ول إل��ى هذا

القرآن حبل
الله ...عصمة ملن
متسك به ،وجناة
ملن اتبعه

الفرق ��ان 16 - 678جم ��ادى اآلخ ��رة 1433ه� �ـ  -االثن�ي�ن 2012/5/7 -م

الهدف السامي ،قال عمر بن اخلطاب  -رضي
الله عنه« :-اقرؤوا القرآن تعرفوا به ،واعملوا
به تكونوا من أهله».
فالله قد أنزل القرآن للتعبد بتالوته والعمل به،
فاهتد بهديه ،وامتثل أوامره ،واجتنب نواهيه،
تسعد ف��ي دن�ي��اك وآخ��رت��ك ،ك��ان الصحابة -
رضي الله عنهم  -يتعلمون من النبي[ عشر
آيات ثم ال يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها
من العلم والعمل ،قالوا :فتعلمنا القرآن والعلم
والعمل جميعا ،وهذا النوع من التالوة هو الذي
عليه م��دار ال�س�ع��ادة وال �ش �ق��اوة ،أه��ل القرآن
أبعد الناس عن الشرك وفعل الكبائر وسائر
امل��وب �ق��ات ،وه��م أول ��ى ال �ن��اس بفعل الطاعات
وااللتزام بالتوجيهات القرآنية.
فأهل القرآن هم الذين ال يقدمون على معصية
وال ذن ��ب ،وال يقترفون م�ن�ك��راً وال إث �م �اً؛ ألن
ال �ق��رآن ي��ردع �ه��م ،وك�ل�م��ات��ه متنعهم ،وحروفه
حت �ج��زه��م ،وآي ��ات ��ه ت��زج��ره��م ،ف �ف �ي��ه الوعد
والوعيد ،والتخويف والتهديد ،وإن وقعوا في
الزلل أسرعوا باالستغفار والتوبة ،قال تعالى:
{والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم
ذك� ��روا ال �ل��ه ف��اس�ت�غ�ف��روا ل��ذن��وب�ه��م وم��ن يغفر
الذنوب إال الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم

يعلمون} (آل عمران.)135 :
 - 15إذا أردت أن تكون من أهل القرآن فالبد
أن ت�ك��ون م��ن ال��دع��اة ل�ل�ق��رآن وم��ن املدافعني
وامل �ن��اف �ح�ين ع �ن��ه؛ ف�لا ينبغي ل��ك أن تسكت
عمن يتهجم على القرآن أو يستهزئ له ،أو ال
يكترث به ،جادلهم بالتي هي أحسن ،وابتعد عن
اجلدال الذي ال خير فيه.
أخي املسلم ..قد تصارحني وتقول لي :حاولت
أن أف�ع��ل م��ا قلت فأحببت ال �ق��رآن وعشقته،
وت�ل��وت��ه م ��رات وت��رك�ت��ه أوق��ات��ا ،وسعيت لتعلم
تالوته ،وحاولت تعليمه ألهلي ،ومن استطعت
التواصل معه وحرصت على تطبيقه والتفاعل
معه والتخلق بأخالقه ودع��وت إليه ،غير أني
متر بي أوقات ورمبا أيام وقد تصل للشهر وال
أقرأ شيئاَ ،فهل بعد أن وصلت وفعلت ما فعلت
خرجت من االنتساب ألهل القرآن ..ألهل الله؟
هل حرمت من ذاك الفضل العظيم؟ أقول لك:
ال حت��زن فالله لن يضيعك ،فما عليك إال أن
تعود وتتلمس األسباب التي أودت بك ملثل هذا
االنقطاع وتعالج نفسك بنفسك ،ق��ال تعالى:
{ب��ل اإلن�س��ان على نفسه بصيرة} (القيامة:
 ،)14وال �ل��ه يحب العبد ال�ت��ائ��ب إل�ي��ه الراجع
لطلب رحمته ،ففي احلديث« :والله لوال أنكم
تخطئون ثم تتوبون ألتى الله بأقوام يخطئون ثم
يتوبون»( ،)9وكل ابن آدم خطاء وخير اخلطائني
التوابون فال تيأس من رحمة الله تعالى ،قال
تعالى{ :يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف
وأخيه وال تيأسوا من روح الله إنه ال ييأس من
روح الله إال القوم الكافرون} (يوسف.)87 :
ق��د تسألني :م��اذا ل��ي إن التزمت بكل ذلك،
وحرصت على تالوة القرآن ،ماذا لي؟
أقول لك :أبشر بكل أنواع اخلير ،أبشر بالفرج

فلك اآلتي:
 - 1لك رضوان الله ورحمته وغفران ،قال تعالى:
{إن الذين يتلون كتاب الله وأق��ام��وا الصالة
وأن�ف�ق��وا مم��ا رزق�ن��اه��م س��را وع�لان�ي��ة يرجون
جت��ارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من
فضله إنه غفور شكور} (فاطر.)30 - 29 :
 - 2لك النجاة من الفنت؛ فعن أمير املؤمنني
علي بن أب��ي طالب  -رض��ي الله عنه  -قال:
أما إني سمعت رس��ول الله[ يقول« :ستكون
ف�تن كقطع ال�ل�ي��ل امل�ظ�ل��م» ق �ل��ت :وم��ا املخرج
منها يا رسول الله؟ قال[« :كتاب الله تبارك
وتعالى»( )10نعم فالقرآن حبل الله والنور املبني
والشفاء النافع ،عصمة ملن متسك به ،وجناة
ملن اتبعه.
 - 3ل��ك اخل�ي��ر العميم :ق��ال رس��ول الله[:
«خيركم من تعلم ال�ق��رآن وع�ل�م��ه»( ،)11وقال
تعالى{ :كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون
باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون بالله ولو
آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم املؤمنون
وأكثرهم الفاسقون} (آل عمران.)110 :
 - 4ت �ن��ال ال ��درج ��ات ال �ع�لا ف��ي اجل �ن��ة :فعن
عبدالله بن عمرو بن العاص  -رضي الله عنه -
قال :قال رسول الله[« :يقال لصاحب القرآن:
اقرأ وارق ،ورتل كما كنت ترتل في الدنيا؛ فإن
منزلتك عند آخر آية تقرؤها»(.)12
 - 5ل��ك االن�ض�م��ام إل��ى أه��ل الرفعة واملكانة
والشرف في الدنيا واآلخرة ،قال[« :إن الله
يرفع بهذا الكتاب أق��وام��ا ويضع به آخرين»؛
فالتفضيل باإلميان والقرآن ،ال بالنسب والبنيان،
فأنت مقدم في أعظم األمور وأشرفها ،فأنت
املقدم في الصالة ،يقول النبي[« :يؤم القوم
أقرؤهم لكتاب الله»( ،)13ومما يدل على هذا
التقدم حتى بعد امل��وت ما فعله النبي[ في
دفن شهداء أحد ،فقد أخرج البخاري عن جابر
 رض��ي الله عنه أن النبي[ ك��ان يجمع بنيالرجلني من قتلى أح��د ثم يقول« :أيهما أكثر
أخذا للقرآن ،فإن أشير إلى أحدهما قدمه في
اللحد»( ،)14فبعد موتك أنت املقدم ومهما كنت
موصوفاً بنقص عند الناس ،فكتاب الله يذهب
نقصك ويرفع قدرك.
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�إميانيات
 - 6لك الرحمة والسكينة وحتفك املالئكة وتنال

املغفرة ،فعن أبي هريرة  -رضي الله عنه  -أن
رسول الله[ قال« :ما اجتمع قوم في بيت من
ب�ي��وت ال�ل��ه يتلون ك�ت��اب ال�ل��ه وي�ت��دارس��ون��ه فيما

بينهم ،إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة

وحفتهم املالئكة وذكرهم الله فيمن عنده»(.)15

إن حامل القرآن
طيب يشع منه
القول الطيب
والسلوك الطيب

 - 7لك دف��اع ال�ق��رآن عنك ي��وم القيامة أمام
الله ،قال[« :يؤتي يوم القيامة بالقرآن وأهله

الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة
البقرة وآل عمران ،وضرب لهما رسول الله[
ثالثة أمثال ،قال« :كأنهما غمامتان ،أو ظلتان

س ��وداوان بينهما ش��رق ،أو كأنهما فرقان من
طير صواف حتاجان عن صاحبهما»(.)16

 - 8لك التثبيت في الدنيا ،قال تعالى{ :وقال

الذين كفروا لوال نزل عليه القرآن جملة واحدة
كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيال}(الفرقان:
 ،)32وقال تعالى{ :ألم تر كيف ضرب الله مثال

كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في
السماء تؤتي أكلها كل حني بإذن ربها ويضرب
الله األمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة

خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ما

لها من قرار} (إبراهيم.)26 - 24 :

 - 9لك أن تلبس حلة الكرامة فعن أبي هريرة
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 -رضي الله عنه أن رسول الله[ قال« :يجيء
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 -1ال � ��راوي :أن ��س ،احمل� ��دث :امل��ن��ذري  -املصدر:
الترغيب والترهيب  -الرقم ،303/2 :الدمياطي -
املصدر :املتجر الرابح  -الرقم ،192 :خالصة حكم
احلديث «موقع احملدث» :إسناده صحيح.
 - 2أبو موسى األشعري ،املصدر :صحيح مسلم -
الرقم.791 :
 - 3أب��و سعيد اخل ��دري ،صحيح ال�ب�خ��اري الرقم:
 ،5007احلكم :صحيح.
 -4عبدالله بن مسعود ،احملدث ،املنذري -املصدر:
الترغيب والترهيب -الصفحة أو ال��رق��م،296/2 :
خالصة احلكم :اسناده صحيح أو حسن.
 -5ال� ��راوي :أب��و أم��ام��ة الباهلي ،امل �ص��در :صحيح
مسلم -الرقم ،804 :صحيح اجلامع -الرقم1165:
خالصة احلكم :صحيح.
 -6الكوماء :الناقة العظيمة السنام ،عقبة بن عامر،
احملدث :األلباني -املصدر :صحيح الترغيب -الرقم

صاحب القرآن يوم القيامة ،فيقول القرآن :يا
رب حله ،فيلبس تاج الكرامة ،ثم يقول :يا رب
زده ،فيلبس حلة الكرامة ،ثم يقول :يا رب ارض
عنه ،فيرضى عنه ،فيقال له :اقرأ وارق ،ويزداد
بكل آية»(.)17
 -10ل��ك أن تشفع ل��وال��دي��ك ولغيرهما يوم
ال�ق�ي��ام��ة ك�م��ا ج��اء ف��ي احل��دي��ث ال ��ذي حسنه
األلباني في صحيح الترغيب والترهيب عن
ب��ري��دة  -رض��ي ال�ل��ه عنه  -ق��ال :ق��ال رسول
الله[« :من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ،ألبس
والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوؤه مثل ضوء
الشمس ،ويكسى وال ��داه حلتني ال تقوم لهما
الدنيا فيقوالن :مب كسينا هذا؟ فيقال :بأخذ
ولدكما القرآن»(.)18
 - 11لك أن تتعلم العلم النافع الغزير ،قال تعالى:
{واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم}

(البقرة ،)282 :علم تكتسبه باألسباب بتوفيق
من الله ،وآخر هبة من الله يفتح به عليك مبا
يوافق الشرع وال يخرج عن حدوده.
ول��ك أن تنال السلوك الطيب املستقيم؛ فإن
ح��ام��ل ال �ق��رآن طيب يشع منه ال �ق��ول الطيب
والسلوك الطيب والسمت الطيب ،بل الرائحة
الطيبة ،قال رسول الله[« :مثل املؤمن الذي
يقرأ القرآن مثل األترجة ريحها طيب وطعمها
طيب ،ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل
التمرة ال ري��ح لها وطعمها حلو ،ومثل املنافق
ال��ذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب
وطعمها مر ،ومثل املنافق الذي ال يقرأ القرآن
كمثل احلنظلة ليس لها ريح وطعمها مر»(،)19
فأنت طيب ظاهراً وباطناً؛ ألنك حتمل القرآن
العظيم في صدرك وتطبقه على جوارحك.
وفي اخلتام احرص -يرحمك الله -على التقرب
من الله ما استطعت إلى ذلك سبيال؛ لتكون من
أهل الله ومن املنتسبني إليه ،ولن تتقرب إلى
الله بشيء أفضل من كالمه ،واعلم أنه ال عز
لنا وال نصر وال متكني وال رفعة وال شرف وال
كرامة إال بالقرآن العظيم ،وال حل ملشاكلنا إال
به ،اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ،وشفيعاً
واجعلنا من أهله ،آمني.
وآخر دعوانا أن احلمد لله رب العاملني.

الهوامش
( ،1418خالصة احلكم :صحيح).
 -7عائشة ،احملدث :مسلم -املصدر :صحيح مسلم-
الصفحة أو الرقم  ،798خالصة احلكم :صحيح.
 -8صحيح البخاري  -الصفحة أو ال��رق��م6207 :
خالصة احلكم ،صحيح.
 - 9ال� ��راوي :أن��س ب��ن م��ال��ك ،احمل���دث :اب��ن حجر
العسقالني  -امل�ص��در :بلوغ امل��رام  -ال��رق��م،439 :
خالصة احلكم :إسناده قوي.
 - 10ابن حجر العسقالني :املطالب العالية  -الرقم:
 ،8/5خالصة احلكم :إسناده حسن.
 - 11البخاري  -صحيح ال�ب�خ��اري ،ال��رق��م ،5027
خالصة احلكم :صحيح.
 - 12عبدالله بن عمرو بن العاص ،احملدث :األلباني
 املصدر :صحيح اجلامع  -الرقم  ،8122خالصةاحل �ك��م :صحيح :س�نن ال�ت��رم��ذي  -ال��رق��م،2914 :
خالصة احلكم :حسن صحيح.

 - 13السلسلة ال�ص�ح�ي�ح��ة ،2240 :أب��و مسعود،
األلباني  -املصدر :صحيح ابن ماجه  -الرقم ،807
خالصة احلكم :صحيح.
 - 14احملدث :البخاري  -املصدر :صحيح البخاري
 الرقم ،1343 :خالصة احلكم :صحيح. - 15أبو هريرة ،احملدث :أبو داود  -املصدر :سنن
أبي داود  -الرقم .1455
 - 16مسلم  -املصدر :صحيح مسلم  -الرقم ،805
خالصة احلكم :صحيح.
 - 17حسنه األلباني ،صحيح الترغيب والترهيب،
رقم ،1425 :خالصة احلكم :حسن.
 - 18الراوي :بريدة بن احلصيب األسلمي ،احملدث:
األلباني  -املصدر :صحيح الترغيب  -الرقم ،1434
خالصة احلكم :حسن لغيره.
 - 19صحيح مسلم  -الرقم  ،797خالصة احلكم:
صحيح.

القدس  :أبو عبد الله احلسيني

أيها القراصنة في تل أبيب احملتلة :انتبهوا ..إنَ عجلة الزمان تدور..
ً
فعال تصدقون أنَ شعب ًا
أي أغبياء أنتم لتظنَ وا أن النائم ال يقوم؟ هل
بأكمله سيموت؟ أم تصدقون أنً شعب ًا بأكمله من املمكن هزميته دوم ًا
فعال أن ً
ً
أمة
وإحالل أناس آخرين مكانه كلي ًا دون أن يعود؟ أم تصدقون
بأكملها لن تستيقظ يوم ًا؟ ولن يخرج فيها من شرقها إلى غربها قائد
أو رجل عظيم يوم ًا رغم عظمة تاريخها وغناه وثقافتها وحجمها؟ أي
صدقتم كذبكم أنكم
أغبياء أنتم لتقيموا بنيانكم على فوهة بركان؟ أم ّ
أقوياء؟ أنتم لم تكونوا أقوياء يوم ًا وشتان بني أن نكون نحن الضعفاء
ٌ
ضعف نزل
يغركم
فتتسربوا بيننا وبني أن تكونوا أنتم األقوياء  ,فال َ
بنا يوم ًا فيصور لكم أنكم أقوياء وأننا لن نقوم أبداً.
هل ظننتم أننا حقاً سننسى إن مات الكبار
فينا؟ اطمئنوا :م��ات ج��د أب��ي وم��ات جدي
ومات أبي وهأنذا ..أقول لكم لم ننس ولن
ن�ن�س��ى ..ول�س��ت ح��ال� ًة غريبة أو ش ��اذ ًة بني
قومي كون أ ّني لم أنس ..ال ,ال ,فليس فينا
من نسي ..ومن ظن أنه ينسى فالفضل لكم
أن ذكرمتوه.
نحن قوم رضعنا من لنب هذه األرض ..من

صدور مقدسيات غذيت من أرض الطيبات..
فالفكرة فينا مكنونة ال تنسى.
سمعت سافلكم األكبر منذ أيام مفعماً بنشوة
م��رور ثالثة وستني عاماً على قيام دولتكم
يقول« :لقد جئنا إلى هذه األرض فوجدناها
خ ��راب� �اً ب � ��وراً ف �ع �م��رن��اه��ا» ..ل ��ن أستغرب
فمنكم أي �ض �اً ال�ك��اذب��ة األول ��ى ال�ت��ي قالت:
الفلسطينيون؟ من هؤالء؟ أين هم؟
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أيها القراصنة في
تل أبيب المحتلة ..انتبهوا

أيها ال�ك��اذب الغبي ,ليتهم علموك قبل أن
تصبح رئيس دولتهم على األق��ل كيف تتقن
ال �ك��ذب ,أو ت�ك��ذب شيئاً ميكن تصديقه..
فلسطني ,كانت خراباً وبوراً؟ يبدو حقاً أنكم
أحسن الناس تصديقا ُ لكذبكم ,أنتم عمرمت
فلسطني؟ أتظن أ ّن أحداً ميكنه محو التاريخ
أو تغييره؟ أم تظن أن ث�لاث��ا وس�ت�ين سنة
تساوي شيئاً في عمر الزمان؟ نحن هنا إن
كنت تتقن العد وال أظن  -فقد فات قطار
عمرك – منذ سبعة آالف ع ��ام ..كنّا هنا
ومازلنا ولن يبقى غيرنا ..فاملكان ساكن فينا
قبل أن نسكن فيه ,وحكايتنا معه يعرفها كل
شيء حتى الزمان ..لو كنتم تفهمون لغة هذه
األرض لسمعتم صوت التقزّز في أحشائها
منكم وامللل.
ً
لكنّي -ق��وال للحق -أنصح من كان له عقل
منكم أن ي��رح��ل ط��وع �اً م��ن ف ��وره وي�ج��د له
بقعة أخرى في هذه األرض خارج عاملنا أو
يعود من حيث أتى ع ّل تلك البالد فيها بقاء
وسكن له ميكن أن يدوم وحياة ,وأظنّكم ترون
احلاصل حولكم ,فأحجار الشطرجن تُخلع من
حولكم ..وما الهدف إال أنتم ..فما لكم ولهذه
األرض ..اجنوا بأنفسكم ..قبل وصول املد,
وأظن العد أصبح أسرع مما تطيقون حسابه,
حتى السامري سقط وخلع ,فلم يبق ملعبد
الشيطان ح��ارس ..فاتركوا املذبح واجنوا..
قبل أن تكونوا القرابني ..إ ّن الستني أخت
األربعني وشقيقة الثالثني ,فال تستكثروها
أو تستطيلوها ,فإرادة املؤمنني أصدق وأطول
وأقوى ,وعيب كبير أن تكونوا ما زلتم جتهلون
من هذه األمة بعد أن اندسستم بني صفوفها
هذه املدة ,وأتتكم أخبارها صباح مساء.
منذ دقائق صلينا الفجر في الشارع ممنوعني
بفعلكم من دخول املسجد األقصى ..وهاهو
�وم جديد,
ذا النور يع ّ ُم أرج��اء القدس في ي� ٍ
ً
وما إغالقكم املسجد هذه امل��رة إال خوفا..
فلن يُحجب النور بعد اليوم ..قام النيام ..وما
بقي نائم إال من اختار النوم بإرادته ..عاد
القادة والبحارة ..وارتفعت املرساة واقترب
املركب ..فاحذروا إن كان عندكم في العقل
بقية أيها القراصنة في تل أبيب احملتلة!
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مع
القراء
إشراف:

المحرر
المحلي
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هذه املساحة
مخصصة لك..
نتواصل من خاللها
مع همومك..
آمالك ..آرائك..
اقتراحاتك
وسوف جتد
رسالتك كل عناية
واهتمام فما عليك
إال أن ترفع قلمك
وتكتب..
فنحن
في االنتظار..

ت�أثري الإعالنات

انتشر استخدام اإلعالن في الوقت
احلاضر بشكل كبير ملا لإلعالن
من فائدة كبيرة لتسويق منتج أو
التشهير بشيء معني ،كما اختلفت
طرق استخدام اإلع�لان فلم يعد
يقتصر على التلفاز أو الصحف
ب����ل ت����وس����ع ل��ي��ش��م��ل الباصات
واإلع�ل�ان���ات ب��ال��ط��رق والشوارع
واملسجات وغيرها ،كما تختلف
طرق اإلعالن فمنها املرئي املتمثل
في الصور واملقروء واملسموع عن
طريق الراديو أو هواتف الشركات
مثل  ،808080واإلعالن ال يهدف لتسويق منتج
معني فقط بل أصبح يستخدم ملنتجات شائعة
بشكل كبير ال حتتاج لتسويق مما يدل على أن
لإلعالم أهمية كبيرة ال تقتصر على التسويق.
ف���اإلع�ل�ان م��س��ار تثقيفي اس��ت��ه�لاك��ي يسير
عقليات الناس دون أن يدروا غالبا في االجتاه
امل��ق��رر ع��امل��ي��ا م��ن ق��ب��ل مصممي اإلعالنات
واملوضات ،فأصبح واقعة اجتماعية وإعالمية
وث��ق��اف��ي��ة واس��ت��ه�لاك��ي��ة خ��ط��ي��رة ف��ي عصرنا؛
فهو أح��د معالم املجتمع احل��دي��ث وال ميكن
االستغناء عنه ،ولذلك فإنه يلعب دورا خطيرا
في حياتنا للوظائف العديدة التي يقوم بها ملا
لها من إيجابيات ،فاإلعالن هو الوسيلة الفعالة
واملثلى ملساعدة املستهلك على تلبية احتياجاته
م���ن س��ل��ع وخ���دم���ات ب��ط��ري��ق��ة أف��ض��ل وأيسر
ويوفر للجمهور التعرف على خصائص وطرق
استخدام ما يحتاجه من سلع وكيفية احلصول
عليها ب��دون جهد ،فيقوم بتزويد اجلماهير
مبعلومات عن السلعة وإقناع املستهلك باقتناء
السلعة وتكرار استعمالها ،ويساعد في حتقيق
مبدأ تكافؤ الفرص للمعلنني بتوفير الفرصة
املتكافئة أمامهم للحصول على حقهم العادل
من السلع واخلدمات دون استغالل أو استبعاد
متحيز من صاحب رأس امل��ال ،كما يسهم في

ت��ط��وي��ر وحت��س�ين م��س��ت��وى ال��س��ل��ع واخلدمات
نتيجة إذك��اء روح املنافسة فيما بينها بشكل
مستمر ،فهو يحقق مجموعة من اإلشباعات
كاحلصول على املعلومات والتعلم االجتماعي
والتسلية ونقل القيم واكتساب السلوكيات ،كما
أن لإلعالن وظيفة اجتماعية تتضح في قدرة
اإلع�ل�ان على امل��س��اع��دة ف��ي حتسني ظروف
احلياة وذل��ك من خالل تقدمي مواضيع تعمل
ع��ل��ى رف���ع م��س��ت��وى احل��ي��اة وحت��س�ين ظروفها
كرفع ذوق اجلمهور وزيادة وعيه وحتسني سبل
استخدامه للسلع اجلديدة وزيادة التطلعات مبا
يدفع الكثيرين لزيادة العمل حتى يرتفع مستوى
الدخل لتوفير هذه املتطلبات اجلديدة ،ويوفر
للناس مادة احلديث عنها وذلك يقوي عالقاتهم
االجتماعية ويوفر م��ادة مسلية لشغل أوقات
الفراغ س��واء في مشاهدتها أو التعليق عليها
مع الغير ،فضال عن أن اإلعالن يجعل احلياة
أس��ه��ل ،فلقد ش��دن��ي م��ؤخ��را إع�ل�ان شاهدته
وهو إعالن اجتماعي يحث على الطاعة وطلب
املغفرة واملسارعة بالتوبة لله سبحانه وتعالى
وهو إعالم ملشروع «رك��از» اإلسالمي ،كما أنه
منتشر بطرق عديدة منها على أغلفة املجالت
وعلى الصحف والباصات وفي التلفزيون وفي
نشرات وغيرها.

عبدالقادر محمد نوري

ه��ذه عناصر تربوية أذك��ره��ا في
هذه اخلاطرة وهي كثيرة ،أولها املدرس
حيث إن من شروط العمل على هذه املهنة أن
يكون لديه ق��درة في توصيل املعلومات للطالب
واإلخ�ل�اص ف��ي ه��ذا العمل طلبا ل�لأج��ر م��ن الله
سبحانه وتعالى ،أما فيما يتعلق بالطالب فهدفه
حتصيل العلم واالستماع إلى املدرس مع التمسك
بجانب األخالق ،أما من جانب املنهج الدراسي فهذا
املنهج يحتاج إلى استيعاب؛ ألن املادة تكون كبيرة
وكثيرة وكذلك إلى وضع خطة للطالب.
وه � ��ذه امل� � ��ادة ال ��دراس� �ي ��ة ح �ت��ى ت��رس��خ ف ��ي ذهن
ال�ط��ال��ب حت�ت��اج إل��ى دراس���ة مكثفة إل��ى أن يأتي
وقت االمتحان ،ومع احلضور إلى املدرسة بنشاط
وحيوية.
أما من حيث الوسائل التعليمية فاملدرس يعتمد
على الوسائل ف��ي توضيح املنهج ال��دراس��ي ملادته
حتى تكون هذه الوسائل مشوقة وتؤدي الغرض.
وأخ�ي��را تكرمي الطالب املجتهدين في دراستهم،
ف � ��إدارة امل ��درس ��ة ت �ك��رم ه� ��ؤالء ال �ط�ل�اب مبنحهم
شهادات تقديرية وجوائز مناسبة.
والله املوفق.

يوسف الفزيع

أث��ب��ت��ت ال���دراس���ات ال��س��اب��ق��ة التي
أج����ري����ت ع���ل���ى ظ����اه����رة انتشار
اخلدم واملربيات األجنبيات بدولة
الكويت من قبل عدد من الوزارات
امل��ع��ن��ي��ة «ال�����ش�����ؤون االجتماعية
والعمل ،التربية ،التخطيط» في
الثمانينيات آثارا سلبية تتمثل في
التأثر بالعادات والقيم الغربية عن
ال��ع��ادات الكويتية وت��أث��ر األطفال
اللغوي واملعرفي واآلث���ار النفسية
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��س��ل��وك��ي��ات غير
املرغوبة والتباين الثقافي والديني،
ذلك أن األشخاص ال ينتقلون من
مجتمعاتهم األصلية إلى العمل لدى
األس��ر الكويتية دون أن يصحبوا
معهم عاداتهم وتقاليدهم وأمناط
س��ل��وك��ه��م واجت���اه���ات���ه���م الفكرية
والثقافية.
أسباب االستعانة بالعمالة املنزلية
رغ��م االع��ت��راف ب��دواع��ي وأسباب
االس��ت��ع��ان��ة ب���اخل���دم ل����دى األسر
الكويتية نظرا لكثرة األعباء املنزلية
وعمل الزوجة ووجود كبار في السن
وكبر حجم املسكن وارتفاع مستوى

املعيشة ،ورغ���م االع��ت��راف بوجود
آثار سلبية أظهرتها الدراسات التي
أج��ري��ت ف��ي املجتمع الكويتي في
الثمانينيات ،إال أن التزايد الكبير
ال�����ذي ط����رأ ع��ل��ى أع������داد اخلدم
بالكويت وال��ذي وص��ل إل��ى حوالي
ن��ص��ف م��ل��ي��ون ع���ام  ،2006يدعو
إلى إجراء دراسة جديدة بعد مرور
ح��وال��ي  20ع��ام��ا على الدراسات
السابقة ل��ل��وق��وف على املتغيرات
التي طرأت على أدوار اخلدم ودور
ال��وال��دي��ن ف��ي تنشئة األب��ن��اء وذلك
للوقوف على األهداف التالية:
 -1ال��ت��ع��رف على حجم الظاهرة
وتطورها وخصائص خدم املنازل.
 -2ال��ت��ع��رف ع��ل��ى أوض����اع اخلدم
وظروف عملهم ومعيشتهم.
 -3ال��وق��وف على املشكالت التي
يعاني منها اخلدم أو التي تشتكي
منها األسر التي يعملون بها.
 -4التوصل إل��ى توصيات وحلول
لترشيد مهام وأعمال خدم املنازل
حماية لألسرة وحفاظا على دورها
الرئيسي في التنشئة االجتماعية

.فجر عبدالله الفنجان
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همسة
تصحيحية

كيف تتخذ قرارك؟
د .بس ــام الشـطـي

عندما تكون م �س��ؤوالً وف��ي موقع حساس ج��داً وقرارك
يترتب عليه مواقف وميزانيات ورمبا االستغناء عن أناس
أو توظيف أخرين أو ترقيتهم ،أو زواج أو طالق ،أو تغيير
جذري قد يؤثر في املستقبل واملصير.
واألمة اليوم متر بظروف حرجة تكثر فيها األحداث وتتطلب
احلزم واحلسم وقد تخسر الدنيا ،ولكنك حتما ستحصل على
األجر واملثوبة من املولى عز وجل إن كنت مخلصا واتخذت قرارك
وفق آلية شرعية مباحة.
احلقيقة األول��ى :أن االختالف بني البشر واقع ال محالة والتعامل
بني الناس كل على حسب فهمه ورؤي�ت��ه ،ورمب��ا تدخل املصالح أو
الضغوط أو اخلوف أو محاولة إرضاء األطراف أو بعضها ،ولذلك
قال تعالى{ :وال يزالون مختلفني إال من رحم ربك ولذلك خلقهم}،
وفي احلديث الصحيح« :فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختالفا
كثيرا» رواه أحمد.
احلقيقة الثانية :بذل اجلهد لتوحيد الرأي ونبذ اخلالف والسعي
إلى اجتماع الكلمة حتى لو طال النقاش ،أو األخذ برأي الغالبية ،أو
كبار السن ،أو أهل احلل والعقد ،فمدرسة الصحابة  -رضي الله
عنهم  -بدأت بآراء ،ثم نقاش ،ثم التنازل والتضحية ،ثم الوقوف
على رأي الشيوخ مثل حروب الردة.
ق��ال ت�ع��ال��ى { :واعتصموا بحبل ال�ل��ه جميعا وال ت�ف��رق��وا }،
وقال { :وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم
البينات وأولئك لهم عذاب عظيم } ،وفي احلديث الصحيح:
« إمنا أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختالفهم على
أنبيائهم» رواه مسلم.
احلقيقة الثالثة :االختالف في الظاهر ومساعدة اإلعالم
في ه��ذا التصعيد ،وتدخل عوامل نفسية واجتماعية،
ه ��ذا ب�لاش��ك س�ي��ؤث��ر ق�ط�ع�اً ع�ل��ى ال �ب��اط��ن ،فإصالح
الباطن يكون في «اإلخ�ل�اص ،و القناعة ،و ترجيح
األدلة ،و التغيير إلى األحسن ،وإزالة عوامل التأزمي
والتعطيل ،والتضحية مببدأ املجامالت واالعتبارات
الواهية لتحقيق الهدف األسمى»؛ لتكون كلمة الله
ه��ي العليا وكلمة ال��ذي��ن ك�ف��روا ه��ي السفلى،
ومرضات الله عز وجل مقدمة على أي اعتبار
شخصي.
احلقيقة الرابعة :افهم املوضوع جيداً:

وال يجب أن تغيب أهدافك وقيمك وطموحاتك عنك وق��ت تناول
القرار ،وهي تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية ،قادرة على التواصل
معك مشافهة ومكاتبة ،وقد تختلف نواياها أو يختلط فيها احلق
مع الباطل؛ ألنها ال تخلو من ثالثة :إما جاهل ،أو عاجز ،أو من لهم
مآرب أخرى وأغراض خبيثة ،وهم املعطلون الذين يريدون بقاء ما
كان على ما كان.
فأعط لنفسك فرصة للتفكير والتأمل ،ففي احلديث« :ال يحكم
احلاكم بني اثنني وهو غضبان» ،وابتعد عن االستعجال؛ فالتأني من
الله عز وجل ،والعجلة من الشيطان.
وافهم املوضوع بالسؤال واالستفسار واملناقشة والتأمل واالستخارة.
احلقيقة اخلامسة :ال توجد أي مسألة إال ولها جتارب سابقة وخبرات
واسعة متنحك ملعرفة القرار الصحيح وما يترتب عليه والقرار غير
الصحيح وما يترتب عليه من املفاسد التي تؤثر سلبا على الفرد
واملجتمع ،وفي احلديث« :ال يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني».
احلقيقة السادسة :ال تخف من اخلطأ بعد اتخاد األسباب الالزمة؛
فاخلطأ قد يرد منا نحن البشر؛ فالعصمة لألنبياء واملرسلني ،وهي
فرصة يتعلم منها الشخص ،ولكن ال يصبر عليها وال يتمادى فيها،
ولكن يبذل اجلهد لتصحيح املسألة واالع �ت��ذار ،ويتحمل الفرد
مسؤولية قراره ،ويتحمل نتائجه ويقومه بني الفينة واألخرى.
احلقيقة السابعة :معرفة املنح واحمل��ن وال�ق��رار في الرخاء ووقت
ال�ش��دة وأق��ل امل�ف��اس��د املترتبة ،وي�ك��ون ذل��ك بعد جمع املعلومات
وحتليلها وحتديد هدفها وأساليب تنفيذها وتهيئة الظروف وطلب
النصح واخلبرة واملشورة وإشراك اآلخرين في األمور التي تهمهم؛
ألن حماسهم ال يقل عن حماسك وتأثيرهم ال يقل عن تأثيرك.
احلقيقة الثامنة :الهدوء وضبط النفس وعدم الغضب والتوازن ،كلها
أسباب تؤدي إلى الوصول إلى أفضل مقومات القرارات الناجحة.
احلقيقة التاسعة :استيعاب الهدف مبعرفة حجمه احلقيقي ومعرفة
مسبباته وأب�ع��اده ومتلك ال�ق��درة وال�ق��وة على حتمل ردود األفعال
بشمولية دقيقة.
احلقيقة األخ �ي��رة :صنع ال �ق��رار للمرحلة م��ن خ�لال حتديد
األولويات ووضوح األهداف واملقاربة املنهجية وتشخيصها
في قوالب ثابتة وإيجاد البدائل السريعة ووضع
امل �س��وغ��ات وحت��دي��د م�س��ؤول�ي�ت��ك ومراعاة
اجلوانب النفسية والتكيف مع القرار
واإلتقان في أدائه.

همسة تصحيحية

